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Estamos caminhando para o final da safra. 
Tenho utilizado este espaço da revista para 
celebrar as realizações da Cocatrel, que em 
2020 foram muitas, mesmo em um ano bas-
tante atípico, com desafios sendo superados 
mês a mês. Temos sim, muito a comemorar. 

Comemorar cada um dos recordes alcançados, acompanhados através 
de números diários, que têm nos mostrado quão dedicados têm sido 
nossos colaboradores e, principalmente, o quão participativos e fiéis 
têm sido os cooperados.

Em agosto, batemos o recorde de recebimento de café de todos os 
tempos. Por trás disso, uma logística bem estruturada nos armazéns da 
Cocatrel, para que entradas e expedições pudessem acontecer ao mes-
mo tempo, com eficiência, agilidade e, principalmente, segurança para 
todos. Para se ter ideia, em dia de pico, chegamos a ter a descarga de 
628 caminhões e cerca de 76 mil sacas de café sendo movimentadas 
entre entradas e saídas.

Os bons preços do grão fizeram com que os produtores comercializas-
sem mais e, com isso, a sala de vendas de café também bateu o recorde 
de atendimento. Atendimento aos cooperados, seja presencialmente, 
por telefone e pelo whatsapp e também atendimento aos compradores 
de café, para assegurar liquidez, buscando sempre os melhores preços 
para o produtor.

No departamento de classificação, os colaboradores trabalham em três 
turnos para garantir isonomia, eficiência e o resultado nas mãos dos co-
operados em apenas um dia. Trabalho por vezes questionado, agora 
pode ser acompanhado em tempo real, através de câmeras que foram 
instaladas no setor, para mostrar, com transparência, todos os processos 
realizados ali.

Paralelamente a tudo isso, a Cocatrel está em fase de implantação do 
novo sistema operacional, o SAP, o que vai trazer segurança e transpa-
rência nos processos e ainda permitir sermos mais tecnológicos, ágeis e 
assertivos. Em 2021 começaremos o ano com a chave virada e integra-
dos ao novo ERP.  Nossos colaboradores estão passando por workshops 
e treinamentos desde março, escrevendo processos, identificando o 
que pode ser melhorado internamente, tanto no espaço físico quanto 
em relação às pessoas, para que essa travessia aconteça da melhor ma-
neira possível, com o propósito se sermos cada vez mais eficientes para 
os cooperados e para todos os públicos envolvidos com a Cocatrel.

Por fim, este mês a revista traz os principais acontecimentos da coope-
rativa, artigos técnicos, entretenimento e muita informação para vocês.

Tenham todos uma ótima leitura.

Marco Valério Araújo Brito
Presidente da Cocatrel
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Cocatrel aumenta capacidade deCocatrel aumenta capacidade de
recebimento em Nepomuceno com a recebimento em Nepomuceno com a 
implementação de silos no armazémimplementação de silos no armazém

Sempre visando atender os cooperados com 
máxima eficiência, a Cocatrel inaugurou, no dia 
2 de setembro, novos silos para armazenamento 
de café, em Nepomuceno.

A obra, iniciada em janeiro, teve um investimento 
total de R$3.725 milhões e abrangeu a implanta-
ção de 8 novos silos, com capacidade total para 
95 mil sacas de café, sendo 2 silos para 40 mil 
sacas e outros 6 silos de expedição, com capaci-
dade para 2.500 sacas, cada.

Para melhorar ainda mais o serviço prestado pela 
cooperativa no município, no armazém também 
foi construída mais uma boca de recebimento, 
exclusiva para sacarias. 

"A Cocatrel tem muito orgulho em entregar mais 
um empreendimento deste porte para os coope-
rados e para a cidade de Nepomuceno, tão im-

portante para a cooperativa. Nos últimos meses 
inauguramos uma cafeteria, uma usina fotovoltai-
ca, que fez com que a Cocatrel se tornasse autos-
sustentável na cidade, além dessa ampliação do 
armazém, que agora deixa a cooperativa, no mu-
nicípio, com capacidade de recebimento de 200 
mil sacas de café”, explica Marco Valério Araújo 
Brito, presidente da Cocatrel.
 
“Nepomuceno precisava de investimentos e me-
lhorias, por isso, no último ano, investimos e fo-
mentamos a economia local, pois queremos que 
nossos cooperados tenham mais agilidade na 
descarga dos cafés, redução de custos e, acima 
de tudo, segurança ao entregar o seu produto 
para a Cocatrel. Estamos muito felizes por inau-
gurar mais esta obra, ainda no decorrer da safra 
2020”, afirma Luiz Antônio Vinhas Oliveira, dire-
tor comercial da Cocatrel.



SOLUÇÕES AGROINTELIGENTES

@agrocp.cp/cpagricola

www.agrocp.agr.br | 35 3265 3227
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A ampliação e melhoria do armazém Paraíso é mais 
um empreendimento da Cocatrel entregue em 2020. 

A data para oficializar tal comemoração foi o dia 12 de 
agosto e o descerramento de uma placa marcou a ce-
rimônia, que ocorreu de maneira fechada ao público 
em função dos problemas decorrentes do COVID-19.

O investimento de aproximadamente R$ 2.570.0000 
engloba a construção de um barracão de 4.000 me-
tros quadrados e melhoria na infraestrutura de recebi-
mento de café. Com o novo galpão, a capacidade do 
armazém passa a ser de quase 200.000 sacas de café. 

O armazém Paraíso também foi totalmente calçado e 
passou a contar com mais 3 pontos de recebimento, 
totalizando 4. São 3 para recebimento de sacarias e 1 
para sacaria e granel.

Todo investimento que a Cocatrel vem fazendo em 
suas estruturas é bastante significativo, pois aumen-
ta sua capacidade de recebimento de café, que vem 
crescendo ano após ano, mantendo o propósito de 
ser cada vez mais eficiente e próxima do cooperado.

Ampliação e melhoria do Armazém Paraíso: Ampliação e melhoria do Armazém Paraíso: 
Cocatrel entrega mais um empreendimento Cocatrel entrega mais um empreendimento 

aos cooperadosaos cooperados

SOLUÇÕES AGROINTELIGENTES

@agrocp.cp/cpagricola

www.agrocp.agr.br | 35 3265 3227
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A Cocatrel vem cumprindo o que foi programado em 
seu planejamento estratégico para 2020.  Em relação 
ao recebimento e armazenagem, na expectativa de 
um novo recorde, com possível recebimento em tor-
no de 2 milhões de sacas, a cooperativa se preparou 
para que continuasse cada vez mais próxima, segura e 
tendo um serviço eficiente na descarga dos cafés dos 
cooperados.

Muitos investimentos e melhorias foram feitos em al-
guns armazéns, novos pontos de recebimento foram 
abertos e o cooperado pôde contar com a cooperati-
va por perto.

Em Nepomuceno, a implantação de novos silos au-
mentou a capacidade estática de armazenagem, que 
agora totaliza 200 mil sacas de café. Também foi inse-
rida uma nova boca de recebimento, exclusiva para 
sacarias, agilizando a descarga dos cafés.

Algumas parcerias estratégicas foram firmadas para 
que a Cocatrel passasse a receber cafés em Varginha 
e Três Corações, uma antiga solicitação dos coopera-
dos daquela região. São dois armazéns em Três Co-
rações (Sagrados Corações e São João) e um em Var-

Confira os investimentos que a CocatrelConfira os investimentos que a Cocatrel
realizou em 2020, com relação aorealizou em 2020, com relação ao

recebimento e armazenagem de caférecebimento e armazenagem de café
ginha (Pássaro), com excelentes localizações, de fácil 
escoamento e que possibilitaram a Cocatrel aumentar 
sua capacidade de recebimento diário em 20%.

Em Três Pontas também teve novidade, o armazém 
Paraíso teve sua capacidade dobrada, além de terem 
sido construídos mais dois pontos de recebimento 
para sacarias, bag e granel, com capacidade total es-
tática para 200 mil sacas.

A Cocatrel alugou o antigo armazém Padre Vitor que, 
com capacidade para 40 mil sacas de café, não re-
cebe diretamente do cooperado, mas tem auxiliado 
muito na logística de recebimento e armazenagem.

No armazém Matriz, as melhorias vêm sendo realiza-
das na expedição. Foram implementados silos para 
a expedição de café, com maquinário de tecnologia 
avançada, que agilizará, diminuirá custos e trará mais 
eficiência para aquele armazém.

A Cocatrel está cumprindo seu objetivo de estar pró-
xima, investindo em um crescimento sustentável e efi-
ciente para cooperativa e cooperados.
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Novas regras para pagamentos da conta 
consumo e Unimed

A Cocatrel vem trabalhando para melhorar os serviços 
prestados aos cooperados. Para tanto, algumas mudan-
ças precisaram acontecer tanto para atender às exigên-
cias da pandemia, quanto para melhorar os processos in-
ternos da cooperativa. Portanto, também por segurança, 
a cooperativa tomou algumas ações como o não rece-
bimento financeiro nas dependências da Administração.

A partir de agora, os pagamentos deverão ser realizados 
das seguintes maneiras:

Unimed

• O pagamento do boleto da Unimed poderá ser efe-
tuado em bancos (físicos ou aplicativos), Casas Loté-
ricas ou nas lojas Cocatrel.

• Caso você não tenha recebido o boleto em casa, 
poderá imprimir a segunda via pelo Portal do Coo-
perado ou solicitá-lo com a Carla, na Administração 
da Cocatrel.

• Além destas opções, você poderá ainda realizar o 
pagamento via depósito bancário ou com o valor 
descontado nas vendas de café na Cocatrel.

• Caso prefira o depósito, favor entrar em contato com 
a Carla, no 3266-8241 ou no e-mail cocatrel-saude@
cocatrel.com.br.

Conta consumo

• O pagamento da conta consumo (loja) deverá ser re-
alizado nas Lojas Cocatrel.

• Caso prefira o pagamento por boleto, poderá impri-
mi-lo no Portal do Cooperado, solicitá-lo nos telefo-
nes: (35) 3266-8230, 3266-8242 ou 3266-8213 ou 
ainda presencialmente, na Administração.

• Além destas opções, você poderá ainda realizar o 
pagamento via depósito bancário ou com o valor 
descontado nas vendas de café na Cocatrel. Nestes 
casos, deverá entrar em contato nos telefones acima 
informados.

Atenção:

NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS NA ADMINISTRA-
ÇÃO. Solicite seu acesso ao Portal do Cooperado aces-
sando o link: http://termoportal.cocatrel.com.br/

Entrega dos adubos adquiridos nas feiras

Não deixe para agendar a entrega de seu adubo em 
cima da hora de utilizá-lo. Quando todos deixam para re-
ceber ao mesmo tempo, a logística fica mais complicada. 
Portanto, agende o quanto antes sua entrega com a Carla 
ou a Vanessa no telefone: (35) 3266-8318.

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 classificação do café é um dos processos mais im-
portantes dentro da cadeia cafeeira, pois é através 
dela que são realizadas as avaliações físicas e senso-
riais dos grãos para se obter o resultado do que foi 
colhido e de tudo o que foi feito pelo produtor, desde 
o plantio até a armazenagem. É este resultado que 
impactará, também, no valor da comercialização do 
café.

Na Cocatrel, o setor de Classificação e Degustação de 
Cafés central, conta com 20 colaboradores, sendo 5 
provadores experientes e com certificação de Q Gra-
ders (certificação mundial, desenvolvida pelo Instituto 
de Qualidade de Café). Ali, eles trabalham em dois 
turnos, isto é, de 7h às 22h, e não medem esforços 
para entregar os resultados para os cooperados, das 
mais de 40 mil amostras classificadas e provadas anu-
almente, em apenas um dia, com eficiência. 

Com o propósito de ser cada vez mais assertiva nos 
serviços prestados nestes departamentos, a Cocatrel 
investiu em torno de R$250 mil para trocar os equi-
pamentos de torra dos laboratórios central e Cocatrel 
Direct Trade (CDT), que agora contam, no total, com 
14 bocas de torradores Probat, considerados os me-
lhores do mundo. Além disso, foi desenvolvido um 
sistema exclusivo e personalizado, com softwares que 
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integram os laboratórios central e CDT, fazendo com 
que haja agilidade e melhor comunicação entre os 
departamentos, garantindo um resultado bastante fi-
dedigno ao cooperado.

O processo da classificação às cegas

Tudo começa no armazém. Assim que o motorista do 
caminhão chega para fazer a descarga, ele recebe 
uma senha, que será associada à NF de transporte de 
café.

O motorista pega a senha e entrega ao fiel. A amostra 
é coletada e inserida dentro de uma lata. No sistema, 
é feita a associação da lata, através de um código, e 
elas são levadas do armazém para o departamento de 
classificação da cooperativa.

Ali, as latas são separadas por mesas de prova e as-
sociadas a um cartão. Tudo é feito por códigos e, em 
nenhum momento os colaboradores sabem de quem 
é o café que estão classificando e provando, por isso 
é chamada de classificação às cegas.

Os classificadores farão, então, uma rigorosa análise, 
identificando características como cor, percentual de 
umidade, aspecto, tipo, percentual de peneiras, e vão 

Conheça os processos: classificação 
e prova de café na Cocatrel
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inserindo as informações no sistema. Dali, as latas se-
guem para a sala de provas, são preparadas, torradas 
e analisadas, obedecendo os padrões COB (Classifi-
cação Oficial Brasileira) que identificam, dentre outros 
fatores atributos como acidez, doçura, corpo, sabor e 
o aroma da bebida.

São 5 provadores na sala de provas. Caso haja, em al-
guma das análises, dúvidas em relação ao resultado, 
eles trocam de mesa para que outro provador tam-
bém faça a análise da xícara. Só depois, então, chega-
-se a um resultado final.

Caso o café provado tenha atributos diferenciados, 
para melhor, então a amostra é enviada para o Co-
catrel Direct Trade (CDT), para uma avaliação ainda 
mais criteriosa, para verificar se ele é ou não um café 
especial. Hoje o mercado exige que o café tenha mais 
de 85 pontos na tabela SCA, para ser considerado es-
pecial.

“Provamos os cafés com a máxima fidelidade à xícara. 
Se temos dúvidas, sempre buscamos uma segunda 
opinião. Tudo aqui no setor é feito com muita serie-
dade, isonomia e transparência, para que o resultado 
seja assertivo e ágil para o cooperado”, explica Pierre 
Brito, responsável pelo departamento de Classifica-
ção e Provas de Café da Cocatrel.

Para dar mais transparência aos processos realizados 
nas salas de classificação e provas, no início de agosto 
foram instaladas câmeras e, na recepção da Adminis-
tração, uma tv, por onde o cooperado pode acompa-
nhar, em tempo real e com transparência, todos os 
processos que são realizados ali.

Contraprova

O cooperado tem a opção de discordar do resultado 
da análise realizado na Cocatrel e solicitar a contra-
prova, que pode ser feita de duas formas.

Refuração: quando o produtor acredita que o resulta-
do é muito diferente do que imaginava, ele pode so-
licitar, no setor de comercialização, que seja retirada 
uma nova amostra de seu café.

-Será emitida uma ordem de serviço para que lá no 
armazém, seja realizada a remoção do café e retirada 
uma nova amostra.

- O produtor, atualmente, tem até 30 dias, desde que 
seu café foi depositado no armazém da cooperativa, 
para solicitar a refuração. Para os cafés personaliza-
dos, isso pode ser feito a qualquer momento. O custo 
para este serviço é de R$2,60, por saca.

Reprova: quando o cooperado não necessitar da re-
furação para coleta de nova amostra, ele poderá, caso 
haja necessidade, solicitar que seu café seja reavalia-
do. As amostras retiradas no momento da descarga fi-
cam armazenadas no laboratório até o café ser comer-
cializado e o produtor tem, também, caso o café não 
tenha sido vendido, 30 dias para fazer a solicitação de 
reclassificação e nova prova da bebida.
 
A Cocatrel vem trabalhando com muita seriedade 
para desenvolver a governança e os processos da co-
operativa. Sabe-se que ainda há muito a ser aperfei-
çoado e grandes ações estão previstas para a próxima 
safra, como a mudança do modelo de classificação, 
para padrões, que trará mais transparência e melhor 
entendimento dos resultados pelos produtores.

O setor de classificação e provas está de portas aber-
tas para que os cooperados possam conhecer e en-
tender a complexidade e movimentação do labora-
tório, principalmente em um ano de safra alta como 
este. A Cocatrel quer estar mais próxima para ouvir e, 
portanto, críticas construtivas e sugestões de melho-
rias são sempre bem-vindas para que a cooperativa 
seja a melhor para todos os seus públicos envolvidos, 
mas, principalmente, para os cooperados.
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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 
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Mercado de Café
Com cerca de 90% da safra colhida, agosto termina 
sendo um mês muito positivo para os produtores de 
café. A média dos preços na bolsa de Nova Iorque 
para o vencimento dezembro foi de 119,88 c/lb, a 
maior média mensal do ano de 2020.

Em reais, os preços médios ficaram em R$ 593 para o 
café bebida dura com sessenta defeitos. Esse preço 
fica abaixo das médias de preços para os meses de 
abril e maio, que negociaram café nos preços de R$ 
598 e R$ 597 por saca, mas acima dos demais meses 
do ano. E o dólar também subiu, com preços médios 
em R$ 5,46, apenas inferior ao ocorrido em maio, 
quando o preço médio do mês ficou em R$ 5,64. 

Em todas as semanas de agosto, o preço médio supe-
rou a melhor semana do mês anterior, que foi a última 
– cotado a 113,19 c/lb. E um olhar para trás mostra um 
canal de alta, visto que os preços da quarta semana 
(123,83 c/lb) foram superiores ao da terceira (119,83 
c/lb) que por sua vez superou os preços da segunda 
semana (115,54 c/lb). 

Assim, o produtor iniciou agosto vendendo café a R$ 
590 e terminou o mês vendendo a R$ 625, que foi o 
melhor preço do mês. De fato, uma análise pela mé-
dia, que é mais realista, mostra uma evolução de R$ 
595 para R$ 610 entre a primeira e a quarta semana 
do mês. O menor preço registrado no mês aconteceu 
no dia 11, quando o café nesse padrão (bebida dura 
com 60 defeitos) foi negociado a R$ 565.

Assim, a diferença entre o preço mínimo (R$ 565) e o 
máximo (R$ 625) foi de 60 reais por saca. Com con-
sumo mundial crescente e estoques em baixa, o mer-
cado aguarda agora a florada do mês de setembro. 
Os produtores aproveitaram as altas e fizeram boas 
vendas, inclusive para o futuro. Além disso, a moda-
lidade de barter propiciou boas trocas para os tratos 
culturais de 2021. Tudo indica que 2020 será lembra-
do como um ano muito bom para a cafeicultura brasi-
leira. Uma safra de qualidade boa e com bons preços.

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

Boas-vindas aos novos cooperados
ADEMIR DA COSTA MACHADO

ADEMIR DIAS CARDOSO e outro(s)

ADEMIR RIBEIRO e outro(s)

ADIMAR VITOR DE MORAIS e outro(s)

ADRIANA ANTUNES SOARES

AGNALDO DUTRA e outro(s)

ALAERCIO WANTUIR RITA e outro(s)

ALEX SANDRO ANTONIO

ALINE GRIGORIO DE LIMA

ALMIR DE CASSIO MISAEL

ALVIM DELFINO

ANA MARIA DA CUNHA SILVA e outro(s)

ANDRE BUENO AMBROSIO DE SOUZA

ANDRE GUSTAVO DA SILVA

ANGELICA APARECIDA DE AGUIAR e 

outro(s)

ANTONIO CARLOS DA SILVA

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

ANTONIO GERALDO LEMOS

ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA

APARECIDA DE CARVALHO BALDONI

ARNALDO ANTONIO PACHECO

BIANCA MENDONCA RABELLO e outro(s)

BRENO BARBOSA SIQUEIRA

BRUNO OLIVEIRA ANDRADE

CAIQUE MARQUES DE BRITO

CARLOS AFONSO SILVA

CARLOS EDUARDO DOS REIS MOREIRA

CARLOS JOSE AZEVEDO

CLEBER JOSE MIRANDA e outro(s)

CLEITON ANTONIO ALVES e outro(s)

DAISY MARIA AZEVEDO COUGO REIS e 

outro(s)

DENILSON NUNES e outro(s)

DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES

DIOGO JOSE REIS NASCIMENTO

DOUGLAS AMARAL MISSENO

ECIO DONIZETE DE SOUZA e outro(s)

EDER CARLOS RODARTE e outro(s)

EDER JULIO PAXECO

EDUARDO OLIVEIRA COSTA

ELIAS VITOR DA SILVA

ERIQUE LUIZ NUNES e outro(s)

EVARISTO JUNQUEIRA NETO EIRELI

FAZENDAS GIOVANI MIARI ADM. E PART. 

LTDA.
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FERNANDO BORGES OLIVEIRA

FERNANDO MENEZES BORGES

FLAVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

FLAVIO DO AMARAL e outro(s)

FRANCISCO PAULO SILVA e outro(s)

GERALDO FORTUNATO SALES

GILSON ANTONIO FERNANDES

GIOVANI ALVES PIMENTA

GLEDSON REZENDE

GRACIENE FAUSTO DOS SANTOS

GUIDO ANTONIO DA SILVA e outro(s)

GUILHERME OLIVEIRA MATOS SOARES e 

outro(s)

HERNANI DOS REIS SANTANA

IGOR DE FARIA BARROSO

JEAN CARLO VILELA NAVES

JESSICA VILELA SILVA

JOAO DAMACENO CORREA

JOAO PAULO DA SILVA

JOAQUIM ANTONIO DA SILVA e outro(s)

JOAQUIM VITOR BECATI

JOSE GODOFREDO RODRIGUES

JOSE IVONEI MARCELINO e outro(s)

JOSE JORGE DA SILVA

JOSE MARCIO BATISTA DO AMARAL e 

outro(s)

JOSE NEGRI GONCALVES e outro(s)

JOSE REINALDO MODESTO

JOSE RONALDO DE OLIVEIRA

JOSE RONALDO SOARES e outro(s)

JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS e outro(s)

JOSE WAGNER DE LIMA e outro(s)

JUBERTO PEREIRA GOULART

JULIA CHAVES DUARTE DE FIGUEIREDO

JULIO CESAR FREIRE e outro(s)

LAIS CARDOSO OLIVEIRA

LEONICE APARECIDA DE SOUSA e outro(s)

LEVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO

LILIAN MARIA VILELA NAVES

LUIS FERNANDO SIANGA

LUIZ ANTONIO DE PAULA

LUIZ CARLOS MARTINS

MAGNA APARECIDA LEODORO CARLOTA

MARCIO DANIEL BERNARDES e outro(s)

MARCIO PETRINI ZACARONI

MARCIO ROBERTO DOS SANTOS e ou-

tro(s)

MARCOS TULIO CARDOSO e outro(s)

MARILIA COGO GOMES

MARIO DONIZETTI ROQUIM

MARJORIE FURTADO REIS DOS SANTOS 

PEREIRA e outro(s)

MATHEUS COELHO BRITO

MATUZALEM SALES

MIGUEL ARCANJO DA SILVA e outro(s)

MIGUEL TADEU DORATIOTTO

NAIRO TEIXEIRA DIAS

NELMA MARIA ALVES RODRIGUES

NEWTON DAMIANI

NILSON ADRIANO PEREIRA e outro(s)

OLINTO FRANCISCO RODRIGUES e ou-

tro(s)

OSVALDO MANOEL DE OLIVEIRA

OTONIEL DA COSTA

POLIANA DINIZ MAXIMO

PRISCILA NAIARA CORREIA

RAFAEL TARCISIO PEREIRA

REGIANE APARECIDA SOUSA DA SILVA e 

outro(s)

RODRIGO AURELIANO CORREIA

ROGERIO CANDIDO DE MORAIS e ou-

tro(s)

ROGERIO LUIZ GONZAGA

ROSSIANY AMARAL DE FARIA

SEBASTIAO FRANCISCO BRAGA

SIDNEIA OLIVEIRA DE SOUZA

SIDNEY ADRIANO BORGES

SINTIA APARECIDA FERREIRA

TANIA FATIMA CUSSOLIM

THAIS FIGUEIREDO TORRES

THIAGO SABINO DE ABREU

TIAGO LIZEI DA SILVA

TOMAS MASSAO TANOUE

VALDINEI FERREIRA COSTA

VALTER JUNIOR JANUARIO e outro(s)

VANDERLEI DE DEUS VANELI e outro(s)

VARLEI VITOR VIEIRA

VITOR TAVARES VANELI

VLADIMIR JOSE MOREIRA

WALLISSON JUNIOR ADELINO

WELLINGTON ALVES VILELA

WELLINGTON JOSE DOS SANTOS



TÁ NO MANTENHA-SE
INFORMADO!

Toda semana um novo 
vídeo 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 #103- Cocatrel mais próxima do 
cooperado!

Minuto Cocatrel #105 - 2° Feira Cocatrel
de Negócios

Minuto Cocatrel #102 - Nova Loja Cocatrel
em Córrego do Ouro

Minuto Cocatrel #104 - Ampliação do
Armazém Paraíso

MINUTO
COCATREL
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O sistema de cultivo do café é um fator que muitas 
vezes é utilizado para diferenciar os cafés do mundo. 
Basicamente existem dois tipos, o sombreado e o a 
pleno sol. Conforme Eccardi e Sandalj (2003), em seu 
livro O Café: ambientes e diversidades, são dois mun-
dos bem diferentes.

Em suas regiões de origem, o cafeeiro é uma planta 
que vegeta e produz bem em áreas sombreadas de 
altitude e em climas úmidos. É assim no caso dos ara-
bicas (arábicas) oriundos das florestas dos altiplanos 
da Etiópia e, também nos casos dos canephoras (ro-
bustas) originários dos bosques de menor altitude no 
Congo e em Gana.

Atualmente, segundo o estudo de Mancuso, et. al 
(2013), países como Etiópia, na África; Indonésia (na 
região de Sumatra mais especificamente), Timor e 
Nova Guiné, na Ásia; e México, Guatemala, El Salva-
dor, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e Peru, nas Amé-
ricas, produzem quase que a totalidade de seus cafés 
de forma sombreada.

Os estudos mostram que a escolha do sistema de cul-
tivo depende de muitos fatores, entre eles a altitude, 
a latitude, condições climáticas, características do solo 
e variedade. No Brasil, o cultivo em pleno sol é domi-
nante, mas é sabido que o consorciamento com ou-
tras espécies, em espaçamentos apropriados, pode 

proporcionar algumas vantagens, como enriqueci-
mento do solo, que demandará menos fertilizantes; 
possibilidade de incremento de renda, via produção 
de madeira ou frutíferas; proteção contra ventos e 
erosão; e aumento da biodiversidade, o que é muito 
difundido em termos de marketing, que utiliza o apelo 
ambiental para diferenciar as plantações sombreadas 
em relação às cultivadas em pleno sol. Esse aspecto 
é verificado na Colômbia, na região de Chiapas, no 
México, em países da América Central e na Índia.

Talvez a mais difundida vantagem dos cafés sombre-
ados seja a possibilidade de obtenção de maior qua-
lidade da bebida, com mais suavidade, o que ocor-
re em função de uma maturação mais lenta. O maior 
controle de pragas e doenças também é verificado no 
caso dos sombreados, já que esse modelo produz na-
turalmente mais controladores naturais.

As grandes vantagens do cultivo a pleno sol são a 
possibilidade de mecanização, principalmente em 
áreas planas e, também uma tendência de ganhos de 
produtividade. O modelo sombreado possui ainda 
outras possibilidades. Além da exploração semi-sil-
vestre, situação em que o café é explorado em meio 
às arvores naturais do ambiente, existem a policultura 
comercial e a monocultura sombreada. Na primeira, 
os cafeeiros são cultivados em meio a outras culturas. 
Na segunda, há um consórcio envolvendo cafeeiros e 
uma única planta, que pode ser a pimenta, a laranja, o 
cravo-da-índia, a macadâmia, a bananeira, ou arvores 
de madeira (pinus cuiabana ou cedro australiano).

Entretanto, na competição entre esses dois mundos 
diferentes, cada vez mais o sistema de cultivo a pleno 
sol ganha espaço e a razão é simples: maior produti-
vidade por hectare.

Lúcio Caldeira

Os sistemas deOs sistemas de
cultivo do cafécultivo do café

E por falar em café...
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Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Datas de vencimento do
Barter / Troca Cocatrel

Podas do cafeeiro

Bicho Mineiro

Ácaros no cafeeiro
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A despeito do entusiasmo de alguns, a chamada “Lei 
do Agro” (lei 13.986/20) pode não ser lá tão favorável 
ao agronegócio. Principalmente ao setor produtivo.
 
Criada com o intuito de modernizar as relações co-
merciais e atrair financiamento ao campo, a Lei 13.986 
teve por objetivo “virar a página” do crédito rural no 
país, como declarou a Ministra da Agricultura, sendo 
amplamente festejada como um instrumento capaz 
de dar segurança e solidez ao financiamento do agro-
negócio.
 
Para atingir esse objetivo, a robustez das garantias 
para cumprimento de obrigações foi bastante amplia-
do sem que houvesse possibilidade de rescisão con-
tratual, ou prorrogação de débito por fatos externos e 
imprevistos, como uma perda de safra, dificuldade de 
comercialização ou queda abrupta de preços.
 
Com isso, os riscos para o setor produtivo aumenta-
ram significativamente, pois, se antes era certo que o 
financiamento de uma safra perdida poderia ser re-
programado para safras subsequentes, hoje a lei fixou 
formas de executar o patrimônio sem que o credor 
precise sequer ir ao judiciário.

Essas mudanças são bastante significativas nas duas 
principais inovações da lei do agro, a saber, o patri-
mônio de afetação e a ampliação de rol de garantias 
da CPR (Cédula de Produto Rural). Como a mudança é 
extremamente vantajosa para o setor financeiro, mui-
to em breve será colocada em prática no mercado.
  
Departamento Jurídico
Taciana Rosa Figueiredo

sob o olhar jurídicosob o olhar jurídico
A Lei do Agro e a

segurança do 

produtor rural
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Equilíbrio
Ética

Coerência

Responsabilidades
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No mundo atual, onde a pandemia do corona-
vírus trouxe mudanças significativas para em-
presas e sociedade, percebe-se que as pessoas 
estão cada vez mais distantes umas das outras, 
porém muito mais conectadas. E a palavra cone-
xão ganha um sentido muito maior que o digital, 
pois ela se dá de maneira empática e coletiva, 
quando todos se conectam em prol de causas 
comuns, que unem as diversas esferas da socie-
dade e transformam a realidade onde estão in-
seridas.

Pessoas e empresas precisam se conectar pelo 
equilíbrio. Equilíbrio social, equilíbrio ambiental, 
equilíbrio cultural, pois hoje não há mais lugar 
para o “tudo está bem quando EU estou bem”. A 
palavra da vez é “wellness” e significa bem-estar. 

O coletivo importa e a engrenagem se completa 
quando todos estão bem e isto inclui as empre-
sas.

“A prática das responsabilidades beneficia o todo. 
Não faz mais sentido a empresa ser rica e faturar 
bilhões se ela não enriquece o seu entorno, se ela 
não fomenta o equilíbrio. O que adianta ser uma 
empresa de sucesso em um município onde as 
desigualdades imperam, onde a economia não 
gira, onde o comércio é falido e as pessoas so-
frem? Queremos ser responsáveis para promover 
a sustentabilidade dos cooperados, dos colabo-
radores, dos fornecedores, da comunidade e dos 
municípios onde estamos inseridos”, afirma Mar-
co Valério Araújo Brito, presidente da Coope-
rativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas 
(Cocatrel).

A Cocatrel tem estado em constante evidência 
pela expansão de suas estruturas, atrelada à se-
gurança e às responsabilidades. A cooperativa 
pauta suas ações conectadas com os objetivos 
de desenvolvimento sustentável (ODS), um con-
junto de metas traçadas pela ONU, que visam su-
prir os desafios ambientais, políticos e econômi-
cos mais urgentes enfrentados pelo mundo atual. 

Um dos diferenciais da cooperativa é ser bas-
tante inclusiva e estar sempre perto para ouvir o 

Expansão sustentável atrelada a prática das responsabilidades 
fazem da Cocatrel uma das cooperativas mais confiáveis, próxima 

de seus públicos envolvidos e segura para se fazer negócio.

Equilíbrio, ética e coerência
devem estar atrelados às

responsabilidades de uma empresa

C
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outro, entendendo assim as principais demandas 
para ser assertiva nos seus investimentos.

Algumas empresas utilizam as responsabilidades 
como estratégia de marketing, muitas vezes sem 
projetos consistentes, mas com o único objetivo 
de dar visibilidade à sua marca e de ter retorno 
financeiro para a empresa. Isso se dá porque 
tanto o consumidor, quanto o mercado externo 
tornaram-se muito mais exigentes em relação ao 
consumo e às parcerias com marcas socialmente 
responsáveis, porém com aquelas responsáveis 
na prática, porque há uma imensa diferença en-
tre dizer que faz e realmente fazer.

“Tenho muito orgulho em dizer que a Cocatrel é 
uma cooperativa ética, coerente com seus princí-
pios e que pratica as responsabilidades visando 
sempre o bem-comum. Temos o foco no nosso 
negócio, que é principalmente o café, mas não 
deixamos de olhar para o lado. É por isso que a 
Cocatrel vem, há 59 anos, escrevendo essa his-
tória de solidez e credibilidade perante todos”, 
afirma Marco Valério.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS)

Em 2015, chefes de Estado e de Governo e al-
tos representantes, reunidos na sede das Nações 
Unidas, em Nova York, definiram sobre os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável globais, 
metas universais e transformadoras que é abran-
gente, de longo alcance e centrado nas pessoas. 
Ali, foi firmado o compromisso de se trabalhar 
incansavelmente para a plena implementação 
desta Agenda em 2030. 
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A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável são a visão comum para a hu-
manidade, um contrato entre os líderes mundiais 
e os povos, em uma lista das coisas a se fazer em 
nome dos povos e do planeta.

Os ODS trabalham com o espírito de parceria e 
pragmatismo para que se façam as escolhas cer-
tas para melhorar a qualidade de vida, de forma 
sustentável, para a atual e futuras gerações. Eles 
oferecem orientações claras e metas para todos 
os países adotarem, de acordo com suas priori-
dades e desafios, para estarem em consonância 
com todo o planeta. OS ODS são uma agenda 
inclusiva, eles combatem as raízes das causas da 
pobreza e nos unem para fazermos uma mudan-
ça positiva para as pessoas e para o planeta.

Sendo assim, o mundo se une em prol do de-
senvolvimento do planeta e faz o chamado às 
empresas a participarem do projeto, atrelando 
suas responsabilidades a estes objetivos. A Co-
catrel já vem fazendo isso há alguns anos e, suas 
principais ações envolvem alguns dos ODS,  se-
lecionados a partir do negócio da cooperativa, 
para o fomento dos cooperados, colaboradores 
e comunidade. Conheça alguns dos nossos prin-
cipais projetos:

Responsabilidade Ambiental

No âmbito ambiental, a cooperativa possui, den-
tre outros, usinas fotovoltaicas, central de trata-
mento de efluentes e fazenda de reflorestamento 
de Eucaliptos, utilizados na indústria de laticínios.
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Responsabilidade Social

A Cocatrel realiza e patrocina vários projetos ao 
longo do ano, como por exemplo o Dia de Coo-
perar.

Responsabilidade cultural

No cultural, fomenta a arte e os artistas locais e 
realiza anualmente a Semana Cocatrel Café e 
Cultura.

Aponte a câmera do seu
celular para o QR-code

ao lado e veja mais sobre as 
ações de responsabilidade da 

Cocatrel.
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Gelato

Iogurte com amarena • Morango • Cheesecake de frutas vermelhas
Latte • Mocaccino • Doce de leite • Café • Grand chocolate

Experimente na Cafeteria Cocatrel!

Gelato disponível nos sabores:



Bolo de fubá com queijo 
parmesão Cocatrel

R
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Ingredientes

• 1 e 1/2 xícara (chá) de fubá
• 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
• 3 xícaras (chá) de açúcar
• 4 xícara (chá) de leite Cocatrel
• 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 100 g de queijo parmesão Cocatrel ralado
• 3 ovos

Gelato

Iogurte com amarena • Morango • Cheesecake de frutas vermelhas
Latte • Mocaccino • Doce de leite • Café • Grand chocolate

Experimente na Cafeteria Cocatrel!

Gelato disponível nos sabores:
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Modo de Preparo

Bata as claras em neve até ficarem bem firmes. Reser-
ve. Leve o restante dos ingredientes para o liquidifi-
cador e bata bem até formar uma massa homogênea. 
Despeje o conteúdo do liquidificador às claras em 
neve e mexa delicadamente para incorporá-los. Em 
uma assadeira untada e enfarinhada, coloque a mas-
sa e leve para assar em forno médio por cerca de 45 
minutos. Deixe esfriar antes de desenformar.



Chegou SantaSafra. O fertilizante organomineral que 
faz sua lavoura crescer e multiplicar.

Produzido no Sul de Minas, a partir de matéria orgânica 
de procedência segura, com propriedades nutritivas que 
aumentam o desempenho  
da lavoura.
Fruto de pesquisa científica,  
com resultados  
comprovados no campo.
Isto significa mais 
produtividade.

I N O V A Ç Ã O  N O  A G R O N E G Ó C I O

Consulte nossos agrônomos.

35 3197-0100
comercial@santasafra.com

www.santasafra.com

ADUBOU, 
 PLANTOU… 

COLHEU MAIS!

Organomineral 
SantaSafra. 

A natureza agradece.



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 abril de 2020. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Coqueiral 91420

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 83884

3 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 64616

4 4861 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 36516

5 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 30960

6 915 Antonio Rodrigues de F. Neto Três Pontas 17646

7 18697 Jose Donizete Freire e Outros Campos Gerais 13036

8 18936 EPAMIG Três Pontas 9125

9 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 8994

10 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 8044

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 28796 Alex de Souza Lima Nepomuceno 16

2 3038 Jose  Maria Penha Nepomuceno 24

3 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 25

4 5320 Joaquim Antonio da Silva Nepomuceno 31

5 5771 Vander Lucio Spuri Nepomuceno 92

6 20811 Vicente de Paula da Silva Nepomuceno 96

7 3158 Com. (Vicente Luiz Silvestrini) Nepomuceno 97

8 5780 Vitor Sergio Pereira Nepomuceno 105

9 2703 Glenildo José Reis Naves Carmo da Cachoeira 113

10 1080 Geraldo Magela Correa Campos Gerais 115

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 5780 Vitor Sergio Pereira Nepomuceno 3

2 5320 Joaquim Antonio da Silva Nepomuceno 5

3 20811 Vicente de Paula da Silva Nepomuceno 5

4 5569 Antônio Expedito da Silva Nepomuceno 5

5 5771 Vander Lucio Spuri Nepomuceno 7

6 3158 Com. (Vicente Luiz Silvestrini) Nepomuceno 7

7 2703 Glenildo José Reis Naves Carmo da Cachoeira 7

8 5402 Vitor Sergio Pereira Campos Gerais 7

9 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 7

10 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 7

Ranking do leite ago/20
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Chegou SantaSafra. O fertilizante organomineral que 
faz sua lavoura crescer e multiplicar.

Produzido no Sul de Minas, a partir de matéria orgânica 
de procedência segura, com propriedades nutritivas que 
aumentam o desempenho  
da lavoura.
Fruto de pesquisa científica,  
com resultados  
comprovados no campo.
Isto significa mais 
produtividade.

I N O V A Ç Ã O  N O  A G R O N E G Ó C I O

Consulte nossos agrônomos.

35 3197-0100
comercial@santasafra.com

www.santasafra.com

ADUBOU, 
 PLANTOU… 

COLHEU MAIS!

Organomineral 
SantaSafra. 

A natureza agradece.
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O café Arara é uma variedade que está se espalhando 
pelos campos do Brasil. Produtivo e resistente às prin-
cipais doenças da cultura, a variedade é resultado de 
um trabalho persistente de pesquisa.

Quando pensamos em um pé de café carregado de 
frutos, normalmente a imagem que vem à cabeça são 
grãos vermelhos. Mas, no caso desta variedade, os 
frutos são amarelos. Por causa da cor, este café ga-
nhou o nome de arara.

"Na realidade, é só a cor da casca que muda, dentro 
é a mesma coisa. Quando cruzamos o “Arara” com o 
“Icatu”, combinamos resistência e vigor com a produti-
vidade. É isso que a gente busca nesse melhoramento 
genético do café", explica o pesquisador José Braz 
Matiello, responsável pelo desenvolvimento da planta 
na Fundação Procafé.

A variedade é considerada um café de porte baixo, 
o que facilita a colheita. Marco Evandro Manoel é ad-
ministrador de uma fazenda em Alfenas, sul de Minas 

Conheça mais sobre a
variedade de café Arara

Gerais, que conta com 28 hectares do Arara. Ele diz 
que o tamanho da planta torna a retirada dos grãos 
mais efetiva.

"É uma variedade fácil para colher, rende muito na 
colheita manual. Uma média por dia de 720 litros por 
pessoa, quando a média para outras variedades é de 
400 a 600 litros", conta o administrador.

O café arara se adapta a diversas condições climáti-
cas. De Alfenas, a 800 metros de altitude, em um clima 
mais quente, até o município de Botelhos, com cerca 
de 1100 metros de altitude, a variedade demonstra 
bons resultados.

Na propriedade onde o agrônomo Lucas Antônio 
Franco é gerente, 20% de uma área de 160 hectares 
têm o café Arara. Ele lembra que, na hora de renovar 
os pés, a busca era por cultivares mais produtivas e re-
sistentes. Durante a procura, o agrônomo encontrou a 
variedade.
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A única dificuldade apontada por Franco é no mo-
mento da colheita.

"Como ele amadurece tarde, se a gente colhe o grão 
que não está muito maduro, ele ainda tá bem duro 
para sair da planta, ser for colher com máquinas, mui-
tas vezes terá que passa-la duas vezes. O ideal é fazer 
a colheita com os frutos totalmente maduros", explica.

Boa qualidade

O classificador e degustador de café Nivaldo Lúcio Fi-
gueiredo fez um teste com a peneira 16, considerada 
alta, e apenas 2,3% dos grãos do Arara passaram. No 
caso do Catauí, esse índice ficou em 18,8%.

"Os grandes torrefadores [empresas] preferem de pe-
neiras 16 para cima para fazer o café torrado em grãos. 
Visualmente é muito mais bonito. Essa classificação 
de peneiras influencia no preço do produto final, tem 
maior valor agregado os cafés de peneira mais altas", 
afirma Figueiredo.

A qualidade do café Arara não se restringe apenas ao 
tamanho dos grãos. O classificador conta que a bebi-
da tem ótimo sabor e vem sendo premiada, com no-
tas acima de 90 pontos em uma escala de 100 pontos.

"Esse café tem nos surpreendido nos últimos anos. Te-
mos conseguido alcançar alguns prêmios nacionais e 
internacionais", diz.

Fonte: Globo Rural
Imagens: G1 e CNC

"A gente viu que ele se destacava entre dos outros ma-
teriais, principalmente em vigor e produtividade. Logo 
que fizemos a primeira colheita, tivemos outra surpre-
sa: ele superou em qualidade todas as lavouras", afir-
ma Franco.

Segundo Matiello, a Fundação Procafé fez testes em 
19 campos, espalhados por Minas Gerais, Espírito 
Santo e Paraná, para comparar o desempenho do café 
Arara em relação ao Catuaí, a variedade mais cultiva-
da hoje no Brasil.

"Nessas 19 áreas, deram 54 sacas de produtividade 
média contra 40 do Catuaí. São 35% a mais. É bem 
representativo", destaca o pesquisador.

Resistência a doenças e menos aplicações

Um dos fatores que impulsionam a produtividade 
do Arara é a sua resistência a doenças. Segundo o 
pesquisador da Procafé, a variedade é praticamente 
imune à ferrugem, que é a principal doença da cultu-
ra, além de ter bom desempenho contra as bactérias 
pseudomonas, além de tolerância à phoma, outros 
dois grandes problemas do café.

A resistência da variedade levou a uma outra apos-
ta na fazenda onde Lucas Antônio Franco é gerente. 
Como o café Arara precisa de menos aplicações de 
defensivos, eles decidiram apostar no cultivo orgâni-
co, que começou em 5 hectares e hoje estão em 22. 
Graças à boa produtividade, já existem planos de au-
mentar essa área em mais 24 hectares.

"Com o arara conseguimos os mesmos patamares do 
cultivo convencional, mesma produtividade de um 
café de sequeiro, foi uma surpresa muito grande", con-
ta Franco.

O trabalhador rural Sidnei Milani diz que o café ara-
ra tem uma qualidade melhor que outras variedades, 
oferecendo uma renda maior ao agricultor.

"O peso é diferente porque as outras variedades de 
café são mais leves até na hora de colher. Esse é um 
grão maior, bem graúdo e de boa qualidade. Dá uma 
renda boa por saca", afirma Milani.
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Em pouco tempo serão iniciadas as aplicações via solo para controle de Ferrugem/Cigarras ou Nema-
tóides.  Em muitos casos, isso acontecerá bem próximo à calagem/gessagem, que podem compro-
meter os resultados almejados. Vejamos.

COMO COLABORAR PARA A
EFICIÊNCIA DOS FUNGICIDAS/

INSETICIDAS/ NEMATICIDAS DE SOLO
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Imagens: GTEC Cuiabá  

Com o solo ainda saturado pela calagem e/ou gessagem, caso não hajam chuvas significantes, haverá 
uma condição de presença de muito Cálcio na superfície do solo, elemento que interfere negativa-
mente na ação dos fungicidas/inseticidas/nematicidas químicos.



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 8,4 0 18,8

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 10 0 8

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 7,5 0 17,5

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 6,5 0 16,2

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 16,5 0 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 1 0 7,5

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 6 0 20

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 1 0 14

ÍNDICE
DE

CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)
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Logo, para que estes produtos tenham sua efici-
ência garantida, é preciso que se aguarde uma 
quantidade mínima de chuvas, algo em torno de 
50-80 mm, para que o calcário e/ou gesso sejam 
mais incorporados no perfil do solo.  Assim, des-
ta maneira será dada uma condição no solo mais 
favorável, com a saturação de Cálcio reduzida, 
para que estes produtos tenham uma boa per-
formance.

Além disso, é preciso avaliar eventuais infesta-
ções de Ferrugem tardia ou no pós colheita e 
exercer seu controle, pois caso persistam e/ou 
aumentem a esporulação, os fungicidas aplica-
dos no solo quando estiverem totalmente trans-
locando nas plantas, já encontrarão uma condi-
ção de alta infestação, combatendo-a, porém 
diminuindo o tempo de controle futuro, objetivo 

principal desta opção via solo. Sendo assim, se 
faz necessário o controle desta ferrugem residual 
um pouco antes, ou imediatamente após a apli-
cação no solo.

Outro fator com certeza é a boa e correta regu-
lagem dos equipamentos de aplicação, pois as 
doses são por área(ha).

Observando os detalhes acima citados, serão 
dadas as condições adequadas para o bom de-
sempenho destes produtos, evitando prejuízos 
e contribuindo para uma melhor sanidade da la-
voura cafeeira.

Colaboração: Augusto C. M. Gomes
(Engº Agrº Depto Técnico Cocatrel)



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.

AF_65.150.217.814-Anuncio Café Rev.Cocatel_20x25.pdf   1   17/07/19   17:50



Armazenamento

Armazenar os agrotóxicos em local apropriado, ex-
clusivo, trancado e arejado. No caso de propriedades 
onde são utilizados pequenos volumes de produto, 
podem ser construídos abrigos simples, como o da 
foto abaixo.

Imagem 1- Referência: Boas práticas ambientais na 
cafeicultura - EMATER- MG

Para a construção do abrigo simples, deve-se tomar 
o cuidado de localizá-lo o mais longe possível de ha-
bitações e de fontes de água. O tamanho deverá ser 
o suficiente para armazenar os agrotóxicos a serem 
utilizados na safra, o piso deverá ser impermeável, e 
a parede apresentar alguma abertura para ventilação, 
preferencialmente telada para não entrar animais, a 
exemplo de pássaros. Quando se utilizar de pratelei-
ras, os produtos em pó ou granulados deverão ficar 
na parte de cima. Uma sugestão de abrigo que pode 
ser facilmente construído na pequena propriedade 
(Imagem 1). Lembre-se: o agrotóxico corretamente 
armazenado protege a saúde de sua família e o meio 
ambiente. Para propriedades maiores, procurar orien-
tação sobre as normas técnicas para construção de 
depósitos de agrotóxicos.

Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira - Departamen-
to técnico Cocatrel

Referência: Boas Práticas na Cafeicultura- EMATER- 
MG.

Os agrotóxicos são “produtos e agentes de processos 
físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos 
setores de produção, no armazenamento e beneficia-
mento de produtos agrícolas, nas pastagens, na pro-
teção de florestas, e de outros ecossistemas e de am-
bientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 
seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim 
de preservá-las da ação danosa de seres vivos con-
siderados nocivos, bem como as substâncias e pro-
dutos empregados, como: desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento”. 

Os agrotóxicos mais empregados na cafeicultura são 
produtos químicos que apresentam em sua composi-
ção princípios ativos que possuem reconhecidamen-
te capacidade de causar danos à saúde humana e ao 
ambiente em diferentes graus. Esses danos são agra-
vados ou minimizados pelo tipo de produto e tam-
bém pela forma de utilização.

Principais cuidados a serem tomados no uso de agro-
tóxicos:

Tomada de decisão

Para as principais pragas e doenças que atacam o 
cafeeiro já existem estudos mostrando os níveis de 
danos econômicos. Assim o produtor deverá fazer o 
acompanhamento do manejo integrado de pragas 
(MIP) visando verificar o nível de controle e aí sim op-
tar pelo uso de agrotóxicos. A escolha do produto a 
ser utilizado, bem como todas as informações para 
a sua aplicação, é uma decisão do técnico, que deve 
ponderar com o agricultor sobre os aspectos econô-
micos e ambientais da operação. 

Receituário agronômico 

Agrotóxicos poderão ser adquiridos legalmente me-
diante apresentação de receituário agronômico. O 
receituário deverá conter obrigatoriamente informa-
ções sobre a cultura a ser tratada, as quantidades de 
produtos a serem adquiridos, a forma de aplicação, os 
períodos de carência e a reentrada na área tratadas. 
Os agrotóxicos deverão ser adquiridos sempre em 
lojas credenciadas para este fim. É importante salien-
tar que o produtor deve exigir do vendedor um local 
para que ele possa devolver as embalagens vazias 
dos agrotóxicos, conforme a legislação vigente. 

E a Nota Fiscal sempre deve ser exigida. As quantida-
des não deverão ultrapassar o necessário para a safra, 
o que evita sobras e gastos com armazenamento. O 
transporte de agrotóxicos deverá ser feito de prefe-
rência em veículos de carroceria aberta e nunca junto 
com os passageiros. Os agrotóxicos devem ser trans-
portados em sua embalagem original e nunca devem 
ser comprados fracionados. 
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Cuidados com manuseio de agrotóxicos
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PM realiza operação Safra Segura
O policiamento em zona rural é uma atividade 
sistemática importante para a preservação da or-
dem pública e executada com o objetivo de pre-
venir e reprimir delitos em fazendas, sítios, con-
domínios e cooperativas, dentre outros locais.

Dentro dessa perspectiva, a PMMG vem desen-
cadeando a “Operação Safra Segura 2020”, que 
teve início no mês de maio e seguirá até o dia 31 
de outubro de 2020.

A Operação Consistem na intensificação de 
ações e operações com foco na prevenção e 
repressão à furtos e roubos de café e insumos 
agrícolas, além de outros delitos, visando uma 
interação comunitária para busca e recebimento 
de informações, denúncias e o envolvimento da 
sociedade, a fim de impedir esses incidentes.

A Patrulha Rural da 151ª Cia PM, que cobre as 
áreas rurais dos municípios de Três Pontas e San-
tana da Vargem, do período da Operação Safra 
Segura entre os meses de maio a agosto de 2020, 
aumentou em 61% o número de Operações de 
Prevenção Ativa em Área Rural comparado ao 
mesmo período de meses do ano de 2019.
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Tais operações, que foram desencadeadas até 
nos períodos noturnos e madrugadas, resulta-
ram na queda de 11,54% no índice de registros 
de furtos na zona rural dos Municípios de Três 
Pontas e Santana da Vargem, entre os meses de 
maio a julho de 2020 comparado ao ano de 2019 
e uma queda significativa de 27,27% no índice 
de furtos à residências rurais nestes mesmo pe-
ríodo.

Fonte: Polícia Militar de Três Pontas



37REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 42

SE
G

U
R

A
N

Ç
A



E
N

TR
E

TE
N

IM
E

N
TO

10 benefícios da banana

• Faz bem para o coração

• auxilia na perda de peso

• melhora a saúde dos olhos

• reduz os sintomas da TPM

• ajuda na digestão

• evita cãibras e outros problemas 
musculares

• previne alguns tipos de câncer

• faz bem para o cérebro

• melhora a pele e os ossos

• aumenta a sensação de bem estar.

A banana prata é uma das variantes da banana, 
uma fruta de origem asiática e que conquistou 
a mesa dos brasileiros, não à toa, nossa popula-
ção come uma média de 31 kg desta fruta anu-
almente, bem acima da média mundial.

Por ser rica em carboidratos, um dos principais 
benefícios dessa fruta é dar energia, mas ela 
também pode ser usada para aumentar a sen-
sação de saciedade e de bem estar, pois é rica 
em triptofano, um composto importante para 
melhorar o humor.

Os baixos níveis de sódio e gordura fazem com 
que a banana seja incluída na dieta de pessoas 
com problemas de coração, rins e pressão alta.

Banana prata
Banana-nanica, caju, carambola, 

kiwi, laranja-pera, lima, maçã, 
mamão, mexerica, morango e 

tangerina.

Agrião, alho-poró, brócolis, chicória, 
coentro, couve, couve-flor, erva-do-
ce, escarola, espinafre, mostarda e 

rúcula.

Frutas verduras
É ÉPOCA DE QUE?

Abóbora, abobrinha, cará, cenou-
ra, ervilha, fava, inhame, mandio-

ca, mandioquinha, nabo, pimentão 
e rabanete.

legumes

Porção de 100g  Total

Calorias 120 kcal

Potássio 370 mg

Carboidratos 28 g

Vitamina C 20 mg

Proteína 1 g 

Ferro 1,6 mg

Gordura 1 g

Sódio 0 g
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A gota que queria ser mar
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Havia uma gota em uma nascente de rio.

Era uma simples gota, nada mais que isso.

Mas em sua insignificância tinha uma utopia, um so-
nho.

Sonhava em um dia, após vencer a correnteza e che-
gar ao encontro das águas, virar mar.

Ora, quanta pretensão! Uma gota, uma simples gota, 
querendo virar mar…

Era difícil, sabia ela, porém não impossível.

E agarrando-se nesse fio de esperança seguiu o seu 
curso natural de rio, sempre pensando no dia em que 
certamente encontraria o oceano.

Desafios foram surgindo: pedras, evaporação, galhos, 
entre outros obstáculos, mas ela nunca desistia.

Outras gotas que partiram com ela não chega-
ram ao fim, ficaram pelo caminho.

Esta porém, talvez pela sua persistência, pela fé 
que tinha, de uma forma ou de outra sabia que 
um dia chegaria lá; e de fato, chegou.

Venceu todos os obstáculos, chegou ao encon-
tro das águas e finalmente realizou seu grande 
sonho.

Hoje aquela gota, aquela ínfima gota, é mar.

Graças à sua persistência conseguiu o que era 
considerado uma utopia, uma pretensão inco-
mensurável.

Não importa, hoje aquela gota é mar.

Você também pode ser mar, só depende de si 
próprio.

Você pode ser como aquelas gotas que ficaram 
pelo caminho, ou como a gota que protagonizou 
esta estória.

Só depende de você!



- Tourinhos Nelore, produtos de inseminação, filhos 
de touros campeões e matrizes com mais de 20 anos 
de seleção. Mansos, criados a pasto. 3265 1247

- Um barco para 6 a 7 pessoas, capacidade de 450 kg, 
equipado com motor Johnson 25HP + tanque, colete 
e extintor. Dirigível por volante com assento indivi-
dual 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;

- Fusca modelo 1600, ano 83. Único dono, peças ori-
ginais em ótimo estado. Contato: Helena (35) 9 9932-
5299.

- Misturador de ração com capacidade para 2 tonela-
das. 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.

Oportunidades
VENDE-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

Vende-se, apenas conjuntamente, três terrenos 
localizados na cidade de Nepomuceno, sendo: um 
terreno localizado na rua Osório Ribeiro, esquina 
com a Rua Ramiro Ribeiro, com área total de 750 
m²; um lote de terreno na rua Zacarias Lourençoni 
de Oliveira, número 1, quadra C, com área total de 
449,53 m²; mais um lote de terreno na rua Zacarias 
Lourençoni de Oliveira, número 2, quadra C, com 
área total de 452,22 m².

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

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

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

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

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

- 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 ou-
tra, com 1.42 ha – formado de pastagens. É possível 
que sejam plantados aproximadamente 12 alqueires 
de café. A propriedade fica a 5km de Santana da Var-
gem – estrada para Coqueiral. Tratar: (35) 99931-1263.

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

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

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

- Penagos, ano 2016, 6 mil litros/hora. Tratar com Flá-
vio, no telefone: 99813-1953.
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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

- Casa em Varginha. Construção de 120m² e terreno 
de 300m². 3 quartos, sala, sozinha, 1 banheiro, gara-
gem para 3 carros e quintal grande. Av. Jacinto Zana-
teli nº 93, Jardim Corcetti. Tratar com Tiãozinho (35) 9 
9823-3214. R$ 250.000,00

- 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 se-
mitrator e esqueletadeira. Mauro Fabiano 35 99970-
1404

- Casa em Alfenas com terreno de 400m², área cons-
truída de 80m², R. Francisco Esteves, 127, bairro Bos-
que dos ipês, próximo ao supermercado Alvorada. 
Troca-se por sítio na região de Alfenas, Campos Ge-
rais ou Três Pontas. Falar com João Ribeiro (Dão) no 
telefone: 35 98713-7404.

ALUGA-SE

COMPRA-SE

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

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

- uma lâmina dianteira pra tratores Massey Ferguson 
83 cv. Lâmina hidráulica. Até 2.4m. Tratar com Silas 
Barbosa no telefone: (33) 999818101.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- Apartamento em Belo Horizonte, na rua Prof. Mora-
es - 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, trin-
cha leve, adubadeira e esparramadeira. Disponibili-
dade de trator cafeeiro e padrão. Apenas nas proximi-
dades 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. Georreferenciamento 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, limi-
te 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 comple-
to. Tratar 9 9939-7083 

- 2 Casas em Varginha uso comercial, sala, 3 quartos, 
banheiro, copa, cozinha e garagem 2 carros, área de 
serviço. Av Manoel Diniz, 600 e 709 - Industrial JK. Tra-
tar 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 Pro-
fessor 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
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DOA-SE

- 3 cachorras mestiças pitbull, porte médio e bravas. 
Tratar com Gilberto ou Larissa nos telefones 99823-
2349 ou (zap) 98469-2129.

- 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
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trução de canais de entrega e venda. A vantagem 
potencial é que, com uma demanda maior, utilizar-
-se-ia mais da capacidade produtiva da empresa, 
o que poderia reduzir custos e aumentar os lucros. 

Embora essas duas abordagens sejam as mais uti-
lizadas quando a estratégia pretende a expansão, 
uma terceira possibilidade deve ser considerada, 
embora seja dentre todas as estratégias, a mais ar-
riscada. Consiste na ideia de a empresa buscar o 
desenvolvimento de um novo produto para atuar 
em uma nova geografia. O risco maior está no fato 
de que a empresa estaria desenvolvendo tanto o 
produto como o mercado, ou seja, nada é conhe-
cido dela. Assim, só se justifica tal abordagem se o 
potencial de lucro for alto e se a empresa entender 
que possui todas as capacidades exigidas para tal 
empreitada.

Entretanto, todas as estratégias de expansão des-
critas exigem investimentos e a base de tudo é o 
negócio original, ou seja, o produto que é vendi-
do na geografia atual. Por isso, os cuidados devem 
ser pensados no sentido de não sobrecarregar tal 
negócio ou mesmo deixá-lo desprotegido. São inú-
meros os casos de empresas que inicialmente eram 
fortes em seus negócios, mas a busca pela expan-
são acabou por resultar em fracasso. 

De fato, empreender significa correr riscos e um 
deles pode ser o de ficar preso ao negócio origi-
nal, que com o tempo pode ficar obsoleto. Mas 
uma questão deve sempre merecer a atenção dos 
executivos. É preciso saber qual é o negócio essen-
cial da organização. Sem uma definição clara sobre 
isso, corre-se o risco de que a empresa se afaste 
de sua competência maior e direcione recursos e 
atenção para negócios que podem minar a fonte 
dos lucros.

Os perigos da expansão
por Lúcio Caldeira

No mundo empresarial, é comum as empresas bus-
carem a expansão, tanto de produtos como de mer-
cados. Geralmente, no início a empresa desenvol-
ve-se com um ou alguns produtos ou serviços em 
uma determinada geografia e sua sobrevivência 
depende de adquirir vantagens competitivas nes-
ses mercados. Com o tempo, é natural o desejo de 
expansão e os dois caminhos mais utilizados são: 
criar produtos novos para atuar na mesma geogra-
fia ou levar os produtos atuais para novas geogra-
fias.

 Criar produtos novos para atuar na geografia atual 
pode ocorrer de dois modos: a empresa pode de-
senvolver e fabricar tais produtos ou pode terceiri-
zar a produção. Em ambos os casos a ideia é explo-
rar vantagens que a empresa já possui ao atuar em 
território já conhecido. No caso de uma empresa 
que vende para varejistas, as vantagens potenciais 
são basicamente duas. A empresa já possui vende-
dores e canais de distribuição para chegar aos vare-
jos e, também já possui relacionamentos com esses 
varejistas. Assim, se o mesmo vendedor e o mesmo 
canal são utilizados para vender os novos produtos, 
tem-se como consequência natural um aumento do 
ticket médio de venda e um aumento de lucros, já 
que os custos do vendedor e do canal de vendas 
são repartidos com o produto já consolidado.

Caso a empresa resolva levar os atuais produtos 
para novas geografias, a vantagem está no conhe-
cimento já existente na produção do produto, o 
que envolve técnicas de produção, relacionamen-
tos com fornecedores e, também uma experiência 
de mercado. Entretanto, em uma nova geografia, 
o produto atual, já fabricado pela empresa, é um 
produto novo. Assim, exige-se todo um trabalho de 
divulgação da marca, haverá custos de entrada nos 
varejistas e, também, investimentos para a cons-
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BASE PARA CRESCER,

PERTO PARA OUVIR E

SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.
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PRIORI TOP®

Florada protegida, 
produtividade garantida.

Amplo Espectro: Alta eficiência em 
Phoma e no complexo de doenças

Flexibilidade: Pode ser usado em 
diferentes estádios da lavoura

Potência: Combinação de 2  
ingredientes ativos que potencializam o 

controle com residual

Priori Top®. Proteção de ponta a ponta.

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.
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