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Cocatrel faz promoção do Mokinha Cocatrel e 
incentiva consumidores a experimentarem um 
100% arábica puro.
 
Com o slogan “Você merece um café de verda-
de”, Cocatrel posiciona-se em relação aos cafés 
tradicionais e extra fortes que utilizam robusta 
em suas misturas. 
 
Desenvolvido para ser o café de entrada da 
Cocatrel, o Mokinha apresenta-se com di-
ferenciais importantes para atuar na ca-
tegoria de cafés tradicionais. Como diz a 
mensagem divulgada, o Mokinha não tem ro-
busta, não tem conilon. É um 100% arábica puro.  

Mais uma vez, a Cocatrel mostra seu compro-
misso com a qualidade e oferece aos consu-
midores mais do que é exigido pelo selo da 
Abic, que classifica como tradicional aqueles 
cafés com notas acima de 4,5 na escala senso-
rial do Programa de Qualidade da entidade.  

Cerca de oitenta por cento do mercado brasileiro 
de torrado e moído é composto por consumido-
res dos chamados cafés tradicionais e extra for-
tes. Geralmente, as marcas dessa categoria tor-
ram cafés oriundos de misturas compostas por 
cafés arábicas de qualidade inferior com cafés 
da espécie robusta/conilon, considerados infe-
riores aos da espécie arábica. E geralmente são 
torrados de forma mais acentuada (torra escura), 
com o intuito de encobrir e/ou disfarçar defeitos.  

O Mokinha muda essa realidade e oferece aos 
consumidores a experiência de degustar um café 
100% arábica de qualidade. Com a promoção, 
que pode ser encontrada nos supermercados 
da região, a Cocatrel convida os consumidores 
a experimentar e perceber a diferença. Também 
valoriza os produtores da região ao não utilizar 
em sua matéria prima cafés da espécie robusta/
conilon, considerado inferior aos arábicas culti-
vados no Sul de Minas.
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Iniciamos 2021 renovados e com grandes 
novidades. Já estamos trabalhando com 
o SAP, que é um sistema robusto e segu-
ro, mas que exige adequações e tempo 
para que passe a rodar perfeitamente. 
Estamos seguindo um cronograma que 
foi muito bem planejado, contudo mui-

tas vezes nos deparamos com algumas situações que exigem 
um pouco mais de esforço, por isso mais uma vez volto a pedir a 
compreensão de todos vocês.

Mesmo em meio às adequações, a Cocatrel inaugurou uma 
nova cafeteria, dessa vez em Carmo da Cachoeira. O município 
merecia um empreendimento como este, que passa a ser vitri-
ne para os excelentes cafés produzidos naquela região. A Co-
catrel tem a responsabilidade de conectar produtores e consu-
midores, além de fomentar o consumo de cafés de qualidade. 
Portanto, nossas cafeterias são espaços para que o nosso coo-
perado e a comunidade tenham acesso aos mesmos cafés es-
peciais que hoje são, na grande maioria das vezes, exportados.  

Estamos falando constantemente em mudanças, transforma-
ções, e é importante ressaltar que o atendimento e a prestação 
de serviços de excelência ao cooperado são prioridades para 
2021. Sendo assim, uma importante mudança que já era prevista 
e que será colocada em prática a partir de agora é a mudança 
dos padrões de café da Cocatrel. Com as denominações de  no-
vos padrões, a cooperativa facilitará os processos de comerciali-
zação e de precificação de cafés, estando em consonância com o 
mercado e facilitando o atendimento para o cooperado.
 
Estamos só no início do ano e ainda vem muita coisa boa por aí. 
A primeira Feira Cocatrel de Negócios - Fecon 2021, com foco 
em maquinários, terá início no dia 8 de março, dentro da plata-
forma da Coccamig. A Cocatrel vem trabalhando para garantir 
os melhores preços e condições de compra para os cooperados, 
que poderão aproveitar o bom momento do café para adquirir 
os implementos necessários para a sua fazenda.
 
Mais uma vez, pesquisas nos mostraram que a Revista Cocatrel   
ainda é o melhor meio de comunicação entre cooperativa e coo-
perado, por isso fazemos questão de trazer informação e produ-
zir conteúdo de qualidade sobre a cooperativa, a agropecuária e 
a cafeicultura como um todo, para garantir conhecimento a todos 
vocês!

Tenham uma ótima leitura!

Marco Valério Araújo Brito
Presidente da Cocatrel
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Serão construídas terceiras faixas em 10 
km dos 18 totais que a rodovia possui. 
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Janeiro foi um mês muito bom para os 
preços do café, mesmo com a divulga-

ção da Conab de safra recorde em 2020, 
prevista em 63,08 milhões de sacas.
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definição dos regimes tributários. 

Entre eles, o Funrural. 
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Horário de atendimento: Cocatrel trans-
forma para ser mais eficiente para o co-
operado

O ano de 2021 chegou com grandes mudan-

ças na Cocatrel e o próximo passo é tornar o 

horário de atendimento mais eficiente para 

o cooperado. Com o propósito de garantir 

maior facilidade de acesso aos serviços, o se-

tor administrativo da Cocatrel, em Três Pontas, 

passou a funcionar em novo horário.

O atendimento ao público acontece das 7h30 

às 17h30, ininterruptamente, sem o tradicional 

fechamento para o almoço. Essa ação visa am-

pliar o horário para o cooperado acessar a co-

operativa, e desafogar, principalmente, o setor 

de vendas de café. 

Vale ressaltar que, para aqueles que precisam 

do atendimento mais cedo, a loja matriz conti-

nuará abrindo às 7h e lá o cooperado também 

pode realizar serviços como vendas de café, 

emissões de guias e extratos. 

Atenção para as autorizações de vendas 
de Café

As vendas de café autorizadas até às 16h serão 

trabalhadas para serem comercializadas no 

mesmo dia. As vendas autorizadas após às 16h 

ficarão acumuladas para o dia seguinte.

A Cocatrel vem trabalhando para ser cada vez 

mais eficiente, gerando mais resultados e mais 

benefícios aos cooperados.



 

 

 

Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda. 
www.cocatrel.com.br 

 

EDITAL 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 Marco Valério Araújo Brito, Diretor Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda., 

convoca os senhores associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 09 de março 

de 2.021, na sede da COCATREL, localizada no centro da cidade de Três Pontas/MG, no nº 110 da Rua Bento de Brito, em 

primeira convocação, às 15:00hs., com a presença de dois terços do número de associados em condições de votar, em 

segunda convocação, às 16:00hs., com a presença de metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, 

às 17:00hs., com a presença de, no mínimo, dez associados, com intuito de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

• Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 

compreendendo: 

a) Relatório de gestão; 

b) Balanço; e 

c) Demonstrativo das sobras apuradas; 

• Destinação das sobras apuradas;  

• Eleição dos componentes do Conselho de Administração (mandato – abril/2.021 a março/2.024); 

• Eleição dos componentes do Conselho Fiscal (mandato – abril/2.021 a março/2.022); e 

• Autorização para que o Conselho de Administração possa prospectar e adquirir até 02 (dois) imóveis no 

exercício de 2.021. 
 

Para efeito de cálculo do quórum de instalação da assembleia objeto do presente edital, informa-se que o 

número de associados existentes nesta data é 6.887 (seis mil, oitocentos e oitenta e sete). 
 

Três Pontas, 10 de Fevereiro de 2.021. 
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Para se ter uma ideia, em 2020, em um único 

dia, entre entradas e saídas de café, passa-

ram pelos armazéns da Cocatrel em torno 

de 500 caminhões. Se isso for multiplicado 

por todos os dias de pico da safra resultará 

em um número altíssimo de carretas circu-

lando pela estrada, o que a torna ainda mais 

perigosa e lenta. 

A Cocatrel sempre atuou ativamente, ten-

do o ex-presidente Francisco Miranda en-

cabeçando reuniões, abordando o assun-

to quando houve oportunidade, cobrando 

uma atitude firme dos políticos e também 

financiando parte do projeto para a execu-

ção da obra.

“Com a construção da terceira pista, muni-

cípio, cidadãos e a cafeicultura, como um 

todo, só têm a ganhar. Quantas vidas dei-

xaremos de perder ali? Quanto tempo ga-

nharemos no trajeto entre Varginha e Três 

Pontas? Quantas empresas poderão ser 

atraídas para a cidade pela facilidade de 

movimentação e escoamento de produtos 

na estrada? Essa foi, sim, uma das grandes 

notícias de um ano que está apenas come-

çando e que esperamos ser de grandes rea-

lizações. Estamos cansados de promessas e 

a Cocatrel continuará atenta e vigilante para 

que esse sonho saia mesmo do papel”, res-

salta Marco Valério.

O governador Romeu Zema esteve em Três 

Pontas para anunciar a concretização de um 

antigo sonho da Cocatrel e da população: 

a construção da terceira faixa da MG-167, 

que liga o município à cidade de Varginha.

 

Durante o evento, Romeu Zema assinou o 

contrato para o início das obras. O projeto é 

formado por contrapartidas do governo es-

tadual com emendas parlamentares. A obra 

será dirigida pelo Departamento de Estra-

das e Rodagem (DER) e está orçada em R$ 

14 milhões.

Serão construídas terceiras faixas em 10 km 

dos 18 totais que a rodovia possui. As obras 

serão realizadas nos trechos de subida. Os 

trabalhos devem começar ainda no primei-

ro semestre deste ano e a conclusão está 

prevista para 2022.

 

“Iniciamos 2021 com a excelente notícia de 

que a construção da terceira pista da MG 

167 vai, enfim, ser concretizada. A Coca-

trel vem há anos cobrando das autoridades 

competentes uma solução para a estrada 

que, além de importante via de escoamen-

to da produção agrícola, é essencial para 

o desenvolvimento industrial do município 

de Três Pontas, pois faz a ligação direta com 

a BR 381”, afirma Marco Valério Araújo Brito, 

presidente da Cocatrel.
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MG 167: Antiga reivindicação da Cocatrel 
será concretizada no segundo semestre
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Estabelecer padrões de café é um proce-
dimento utilizado para criar categorias de 
qualidade, e visa com isso facilitar os proces-
sos de comercialização, entendimento e de 
precificação de cafés. É comum, de tempos 
em tempos, a atualização desses padrões vi-
sando à maior adequação ao mercado. Foi 
com esse propósito que a Cocatrel definiu 
seus novos padrões para os cafés chamados 
de “bica corrida”, que se referem ao café que 
não passou por processos de beneficiamen-
to, como separação por peneira e defeitos. 

Apresenta-se a seguir uma tabela que mos-
tra a sigla que codifica cada padrão, seguida 
de uma descrição de critérios que definem 
cada padrão e uma cor, para facilitar a visua-
lização e entendimento. 
 
O primeiro padrão descrito é o COC-CDT, 
que inclui cafés a partir de 85 pontos, se-
gundo os critérios da metodologia da Asso-
ciação de Cafés Especiais (SCA). Para esse 
padrão, os preços referem-se a cafés com 
separação de peneira, próprios para expor-
tação. Por isso, considera-se os cafés da pe-
neira 16 acima. São cafés trabalhados pelo 
Cocatrel Direct Trade (CDT), que é o depar-
tamento de Exportação de cafés especais da 
Cocatrel. 

Os próximos três padrões dizem respeito aos 
cafés processados pelo método de cereja 

descascado. São os COC-CD1, COC- CD2 e 
COC- CD3. Vale o destaque de que o 1 tra-
balha cafés da bebida apenas mole ou me-
lhor; o 2 trabalha cafés de bebida dura; e o 
3, bebida dura fermentada. 

Quanto aos naturais, são 14 padrões e levam 
em consideração a qualidade da bebida, cor, 
aspecto, seca, e ausência de grãos de varri-
ção. Os padrões COC 13 e 14, considerados 
piores, possuem um percentual de impure-
zas maior e até bebida podre. 

Os preços de todos esses padrões, bem 
como ágios e deságios, dependem de re-
ferências do mercado, que muda constan-
temente em função da própria dinâmica do 
mercado. Entretanto, a base é que cada um 
desses padrões considere o percentual de 
catação como referência. Assim, cafés com 
10% de catação servem de parâmetro. Quan-
to maior o percentual de catação (ex: 12%, 
15%) pior o café e maior o deságio em rela-
ção ao café de 10% de catação. E cafés com 
8% de catação, por exemplo, conseguem 
ágios em relação aos cafés com 10% de ca-
tação. Note que esse critério, assim como 
a seca, medida pelo teor de umidade e o 
ano-safra, também ajudam a definir as cate-
gorias e os preços (ágios e deságios). Secas 
entre 11% e 12% são consideradas ideais. E 
cafés de anos-safras anteriores tendem a va-
ler menos, já que são mercadorias que estão 
envelhecendo. 

Cocatrel define novos padrões 
para os cafés bica corridas
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Os preços base serão definidos de acordo com cada padrão, iniciando com 10% de catação. Dentro 
de cada padrão, os ágios e deságios ocorrerão de acordo com: % catação, seca e safras anteriores.

SIGLA CORDESCRIÇÃO

COC-CDT A partir 85 Pontos na metodologia SCA, no 16 acima.

COC-CD1

COC-CD2

COC-CD3

Bebida dura, cor esverdeado, manchado, aspecto regular, seca regular TU (11% a 12%)

COC 1

COC 2

COC 3

COC 4

COC 5

COC 6

COC 7

COC 8

COC 9

COC 10

COC 11

COC 12

COC 13

COC 14 Baixos com impurezas: Escolha, Munha, B/C Podre.

CEREJA DESCASCADO

NATURAIS

NOVOS PADRÕES DE CAFÉS B/C

Baixos livre de impurezas: B/C Repasse, Repasse, B/C Residuo, Residuo, Fundo, 
Fundo Reb.

Bebida rio/sujo/terra, cores discrepante / barrento, aspecto desuniforme/chuvado, seca 
desigual, grãos de chão (varrição) .

Bebida rio Esverdeado, Esv/Manch, Manchado, aspecto regular, seca boa, com TU 
(11% a 12%) livre de grãos de chão (varrição). 

Bebidas dura, dura-riada, riada, e dura-riada-rio, cor discrepante barrento, aspecto 
desuniforme/chuvado, seca desigual/má, sendo grãos de chão (varrição). 

Bebida dura riada-riada-rio, cores esverdeado, manchado, dicrepante, aspecto regular, 
seca regular com TU (11% a 12%) podendo conter grãos de chão (varrição). 

Bebidas dura-riada / riada, cor manchado/discrepante, aspecto desuniforme/chuvado, 
seca desigual, contendo grãos de chão (varrição). 

Bebidas dura-riada / riada, cores esverdeado/manchado, aspecto bom, seca boa 
/uniforme com TU (11% a 12%) livre de grãos de chão (varrição). 

Bebida Dura/ dura-suja/ dura-fermentada, cor discrepante, aspecto desuniforme 
/chuvado, seca desigual, contendo grãos de chão (varrição). 

Bebida dura, cor Manchado, aspecto desuniforme, seca regular, com TU (11% a 12%) 
contendo grãos dechão (varrição). 

Bebida dura caracteristica, pouco adstringente, cor esv/Manch, aspecto regular, seca 
boa, com TU (11% a 12%) livre de grãos de chão (varrição). 

Bebida dura limpa, cor esverdeado ou esv/Manch, aspecto bom, seca boa/uniforme 
com TU (11% a 12%) livre de grãos de chão (varrição). 

Bebida Apenas Mole, cor esverdeado ou Esv/Manch, aspecto bom, seca boa/uniforme 
com TU (11% a12%)  livre de grãos de chão (varrição). 

Bebida Mole, cor esverdeado ou Esv/Manch, aspecto bom, seca boa/uniforme com TU 
(11% a 12%)  livre  de grãos de chão (varrição).  

Bebida dura fermentada, fermentação negativa, cor discrepante, aspecto regular, seca 
desuniforme TU (11% a 12%) 

Bebida Apenas Mole ou melhor, cor esverdeado ou Esv/Manch, aspecto bom, seca 
boa/uniforme com TU (11% a 12%) 

vinho

azul
marinho

azul
royal

azul 
turquesa

marrom 
chocolate

marrom 
caramelo

laranja

verde 
bandeira

verde 
limão

amarelo
cítrico

amarelo
canário

amarelo
cheddar

amarelo
mostarda

amarelo
creme

vermelho
tomate

vermelho
carmim

rosa

roxo
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Seguem algumas explicações sobre cada um 
dos critérios listados: 

Qualidade da bebida: Os provadores ava-
liam as características da bebida e a classifi-
cam. Do melhor para o pior, a escala da bebi-
da compreende as seguintes possibilidades: 
estritamente mole; mole; apenas mole; dura; 
riada; rio e rio zona. 

Cor: A classificação por cor indica o grau de 
envelhecimento do café cru. Vai do verde, 
que é um café novo, ao amarelo, um café ve-
lho, passando pelo esverdeado, amarelado 
e até barrento. Cafés de safras mais antigas 
tendem a ficar mais amarelados. 

Seca: A classificação pela seca ocorre de 
forma visual e também medida por teor de 
umidade. A seca boa confere aos grãos uni-
formidade de cor; a seca má apresenta grãos 
manchados e úmidos. A umidade considera-
da ideal é aquela que está entre 11% e 12%. 

Aspecto: A cor, a seca e a descrição com-
põem o que é chamado de aspecto. Assim, 
verifica-se questões como uniformidade ou 
desuniformidade da amostra do café. Nes-
se ponto são verificados aspectos como o 
padrão da cor e da seca. Grãos manchados, 
chuvados, mofados, ardidos, pretos, quebra-
dos, podres, fermentados, barrentos, úmidos 
e mal secos são considerados nessa análise 
visual. 

Tamanho da peneira: A classificação por pe-
neira considera, em um café “bica corrida” 
(café colhido que contém todos os tipos de 
peneira), o percentual de cafés de peneira 
graúda (17 acima) e miúda (16 abaixo), sendo 
que quanto maior o percentual de peneiras 

grandes mais valorizado o café. A classifica-
ção por peneira foi uma evolução da classi-
ficação quanto a favas. Antes, os grãos eram 
avaliados quanto ao tamanho: graúdos, ta-
manho bom, tamanho médio e miúdos. As 
peneiras quantificaram a análise, e assim um 
café que tem 40% de sua amostra de penei-
ras 17/18 é melhor que outro que possui 
35% para esse mesmo padrão de peneiras. 

Classificação por percentual de catação: 
Mede o percentual de defeitos em uma 
amostra de 300g. Desse modo, quanto me-
nor o percentual de catação, melhor o café, 
assim como ocorria com a quantidade de de-
feitos. Um café com 15% de catação possui 
15% do peso da amostra de 300g de cafés 
com defeitos e impurezas. Um café com 20% 
de catação apresenta, então, mais defeitos 
e impurezas e assim é considerado pior do 
que o de 15% de catação. A classificação por 
catação, de certo modo, substituiu a classifi-
cação por tipos. 

Classificação por tipo: A classificação por tipo 
considera os defeitos (grãos pretos, ardidos, 
verdes, brocados etc) e as impurezas (cascas, 
paus, pedras etc) do café. Assim, cada de-
feito e impureza possui uma pontuação. Ao 
final da classificação, o café é enquadrado 
em uma das categorias, que vão do tipo 2 ao 
8. Quanto menor o tipo, mais qualidade tem 
um café. Os tipos são definidos em função 
de quantidade de defeitos. Desse modo, o 
tipo 4, considerado “tipo base” por ser a re-
ferência do café comercializado no porto de 
Santos, possui de 26 a 36 defeitos. O tipo 6 
apresenta entre 67 e 86 defeitos. O tipo 6/7, 
entre 87 e 126; e o tipo 7, entre 127 e 160 
defeitos. Isso para ficar em alguns exemplos.
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(persistência e qualidade residual); equilíbrio (in-
teração entre sabor, corpo e acidez); defeitos e 
avaliação geral. 

Vale também ressaltar que ainda são considera-
das na análise duas questões de ordem física e 
não sensorial na avaliação dos cafés especiais, 
em uma amostra de 350g. Um: não são admiti-
dos defeitos da categoria 1 e no máximo 5 de-
feitos da categoria 2. Na categoria 1 estão os 
cafés totalmente pretos ou ardidos; enquanto na 
categoria 2 estão, por exemplo, conchas, imatu-
ros, mofados, pergaminhos e também os parcial-
mente pretos ou ardidos. Dois: em uma amostra 
de 100g de café torrado não é permitida a pre-
sença de grãos imaturos. 

Enfim, pode-se dizer que a avaliação SCA é bas-
tante complexa e com base nela são classificadas 
os cafés. Abaixo de 60 pontos estão os cafés in-
feriores. Entre 60 e 70 pontos tem-se os cafés co-
merciais. Os comerciais finos, que equivalem aos 
cafés de bebida apenas mole, ficam na faixa de 
70 a 80 pontos. Acima de 80 aparecem os espe-
ciais (Specialty Coffees), que apresentam bebida 
mole. 

E ainda pode-se dizer que há duas sub-classifica-
ções entre os especais: os especiais de altíssima 
qualidade, também conhecidos como Specialty 
Origin (bebida estritamente mole), que são clas-
sificados entre 85 e 90 pontos; e os cafés presi-
denciais ou Specialty Rare, pontuados acima de 
90 pontos.

O surgimento dos cafés especiais aconteceu jun-
tamente com uma nova metodologia de avalia-
ção dos cafés, que ficou conhecida como meto-
dologia SCAA (Associação Americana de Cafés 
Especiais). Depois, com a unificação da SCAA 
com a SCAE (Associação Europeia de Cafés Es-
peciais), nasceu a SCA, simplesmente Associação 
de Cafés Especiais. Tal metodologia busca ava-
liar a qualidade dos cafés de forma quantificada, 
seguindo uma escala que vai de 0 a 100 pontos, 
sendo considerado especial aqueles cafés que 
conseguem superar 80 pontos. 

Há uma série de parâmetros utilizados para pa-
dronizar os julgamentos, mas os principais dizem 
respeito à torra, moagem e água utilizada. Na 
torra, o tempo e a temperatura são monitorados, 
respeitando-se a curva de torra. Além disso, há 
um padrão de cor, e também tempos mínimo 
e máximo que devem ser respeitados antes da 
prova. Na moagem, granulometria, antecedência 
antes da prova, concentração e percentual de só-
lidos solúveis também são observados. Por fim, 
PH, concentração de sais e temperatura da água 
são critérios que devem seguir os parâmetros. 

Isso posto, parte-se para a prova e sua avalia-
ção sensorial, que considera 11 atributos, sendo 
eles: fragrância (proveniente do pó seco) & aro-
ma (após hidratado e pós quebra da crosta); uni-
formidade; ausência de defeitos (que produzem 
fermentações e amargor indesejável); doçura; 
sabor (interação dos quatro básicos - doce, sal-
gado, amargo e ácido); acidez; corpo; finalização 

Critérios de avaliação dos cafés especiaisCritérios de avaliação dos cafés especiais

E por falar em café...
por Lúcio Caldeira
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de mercado acima das categorias de café torra-
do, torrado e moído e solúvel. 

Praticidade no preparo e a oportunidade de ex-
perimentar e comparar diferentes origens de 
café são alguns fatores que explicam a evolução 
da categoria de cafés em cápsulas. Para Marco 
Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel, “a 
cooperativa investe cada vez mais no mercado 
de café industrializado e em cafeterias porque 
entende que é papel da entidade ampliar o co-
nhecimento das pessoas sobre café de qualida-
de”.
 
A Cocatrel já atuava no mercado de cápsulas 
com sua marca Reserva, que participa da cate-
goria de cafés gourmets. Agora, com o Montrês 
Lima cápsula, a cooperativa amplia as opções da 
linha Montrês Cafés Especiais, que já trabalha 
com versões de 250g para torrado em grãos e  
para torrado e moído. 

O Montrês Lima em cápsula possui notas de lima 
e raspas de limão. Seu corpo leve traz doçura na 
medida certa e sua acidez cítrica é agradável na 
boca. A caixa vem com 10 cápsulas compatíveis 
com máquinas de café Nespresso, e já está dis-
ponível nas cafeterias da Cocatrel e na loja online 
da cooperativa: www.lojacocatrel.com.br.

Cocatrel lança Montrês Lima em cápsula 
e garante presença no mercado de

 monodose para cafés especiais
Anualmente a Cocatrel lança edições limitadas 
da sua linha de cafés Montrês. São cafés espe-
ciais que seguem as normas da Associação de 
Cafés Especiais. Cada café é único e todos eles 
são cuidadosamente selecionados para provo-
car experiências sensoriais exclusivas. 

Dessa vez, a novidade é o lançamento do Mon-
três Lima na versão cápsula. A categoria de mo-
nodose, que inclui sachês e cápsulas, é uma 
tendência global e, embora ainda represente 
pequena participação no volume consumido de 
café industrializado no Brasil, possui crescimento 
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e R$ 658 da entre as semanas dois e quatro.  
Assim, os preços médios de janeiro, para 
um café tipo 6, segundo o indicador da 
Cepea/Esalq, foram de R$ 640, o que re-
presentou alta de R$ 45 em relação à mé-
dia de dezembro de 2020, que foi o me-
lhor mês do segundo semestre de 2020. 
A alta nos preços em reais, em contraste 
com a estabilidade dos preços em centa-
vos de dólar por libra peso, em Nova Ior-
que, podem ser explicadas pela alta do dó-
lar, que saiu de R$ 5,29 para R$ 5,42 entre 
a primeira e a quarta semana de janeiro.  

No dia 21 de janeiro, a Conab divulgou seu 
primeiro levantamento da safra de 2021 e 
estimou uma produção total entre 43,8 e 
49,5 milhões de sacas. Essa estimativa, que 
apresenta redução entre 21,4% e 30,5% em 
relação à 2020, teve pouco efeito sobre o 
mercado, que apresentou fechamentos es-
táveis a partir dali, em torno de 124 c/lb.  

Com preços em reais acima de R$ 650 a 
partir da segunda quinzena de janeiro, os 
produtores foram ao mercado e realizaram 
vendas a vista e a termo, trabalhando já para 
vencimentos em 2022 e 2023. Percebe-se 
cada vez mais a presença de produtores ga-
rantindo preços para os anos futuros como 
uma forma de se protegerem contra as bai-
xas de mercado.  

Janeiro foi um mês muito bom para os pre-
ços do café. Mesmo com a divulgação da 
Conab de safra recorde em 2020, prevista 
em 63,08 milhões de sacas, o mercado re-
agiu em função do período de estiagem 
que aconteceu no período pós florada, que 
deverá prejudicar a safra brasileira de 2021. 
Isso juntamente com a perspectiva de sa-
fra menor em função da bienalidade baixa.  

Desse modo, os preços em janeiro manti-
veram-se no mesmo nível do que ocorreu 
a partir do dia 14 de dezembro. Na bolsa 
de Nova Iorque, houve estabilidade, com 
preços médios para o vencimento mar-
ço de 123,30 c/lb, 124,72 c/lb, 125,71 c/
lb e 124,05 c/lb para as quatro semanas. 
A máxima do mês ficou em 128,15 c/lb 
e a mínima em 120,90 c/lb, ficando a mé-
dia do mês em 124,45 c/lb, que é muito 
próxima à média da segunda quinzena 
de dezembro, que ficou em 124,97 c/lb.  

Apesar da estabilidade apresentada em 
Nova Iorque, os preços físicos pagos ao 
produtor tiveram alta significativa. Saíram 
de R$ 615 na primeira semana, que já apre-
sentou alta em relação ao mercado da últi-
ma quinzena de dezembro (R$ 603), e se-
guiram trajetória de alta com R$ 631, R$ 653 

Mercado de Café
por Lúcio Caldeira
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O sabor especial do café Montrês Lima agora em cápsulas*, com 
notas de lima e raspas de limão. Seu corpo leve traz doçura na 

medida certa. A acidez cítrica é agradável na boca.

Já experimentou ?

Disponível nas cafeterias 
Cocatrel e na loja online

www.lojacocatrel.com.br



Estrogonofe 
de Doce de 
Leite Cocatrel
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MMooddoo  ddee  PPrreeppaarroo
Em uma vasilha, misturar o 
doce de leite e o creme de 
leite ate formar um creme 
homogeneo. Juntar os demais
ingredientes e mexer. Servir 
gelado em tacas individuais.

IInnggrreeddiieenntteess
500g de doce de leite Cocatrel
1 lata de creme de leite com soro
100g de nozes picadas
100g de castanha de caju (sem sal)
100g de avelas ou outra castanha de sua preferencia
20 unidades de biscoito doce quebrado grosseiramente

(sugestoes: wafer, maisena, rosquinha de leite ou de chocolate etc)

R
E
C
E
IT
A
S



te explica

minuto cocatrel #122
as cafeterias

cocatrel
Descubra o sabor da
 manteiga Cocatrel

Cafeteria Cocatrel em 
Carmo da Cachoeira

Lançamento dos 5 primeiros
 "Melhores Cafés 

Cocatrel 2020|2021"

minuto cocatrel #123 minuto cocatrel #124 minuto cocatrel #125

MINUTO

DUVIDAS SOBRE A COOPERATIVA?

#74 -Controle do Mato #75 -Bolsa de Valores#73 -Novo extrato 
de lotes de café

#72 -após a adubação, faça
a análise das folhas

do cafeeiro

Estrogonofe 
de Doce de 
Leite Cocatrel

RE
CEI
TA

MMooddoo  ddee  PPrreeppaarroo
Em uma vasilha, misturar o 
doce de leite e o creme de 
leite ate formar um creme 
homogeneo. Juntar os demais
ingredientes e mexer. Servir 
gelado em tacas individuais.

IInnggrreeddiieenntteess
500g de doce de leite Cocatrel
1 lata de creme de leite com soro
100g de nozes picadas
100g de castanha de caju (sem sal)
100g de avelas ou outra castanha de sua preferencia
20 unidades de biscoito doce quebrado grosseiramente

(sugestoes: wafer, maisena, rosquinha de leite ou de chocolate etc)







CCaaffeetteerriiaass
CCooccaattrreell

Promovendo experiências 
e fortalecendo a cultura 

do consumo de 
café na região

*drinque Rouxinol



A Cocatrel inaugurou recentemente sua 
terceira cafeteria, dessa vez em Carmo da 
Cachoeira. As Cafeterias Cocatrel, além de 
serem vitrines para a linha de produtos e pre-
sentes, são locais para encontros, reuniões, 
bate-papos e, principalmente, proporcionam 
grandes experiências em torno do café. É ali 
que se conectam produtores e consumido-
res, que estão cada vez mais exigentes e inte-
ressados nas histórias em torno do grão.

Para contextualizar, as primeiras cafeterias 
surgiram em Meca na Arábia Saudita no fi-
nal do século XV. Dali se espalharam pelo 
Oriente Médio e depois pela Europa. Foram 

e são fundamentais para a que a cultura de 
consumo do café se consolidasse em todo 
o mundo. Hoje, a expansão das cafeterias é 
considerada um fenômeno de consumo, vis-
to que ajudam a aumentar o conhecimento 
sobre o café. 

É por isso que a Cocatrel entende que seu 
papel vai além de comercializar café e pro-
porcionar uma plataforma completa de pro-
dutos e serviços que auxiliam os cooperados 
no dia a dia de seus negócios. A cooperativa 
também investe em produtos industrializa-
dos do laticínio, da torrefação e, também nas 
cafeterias. 

CCaaffeetteerriiaass
CCooccaattrreell

Promovendo experiências 
e fortalecendo a cultura 

do consumo de 
café na região

*drinque Rouxinol
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Juntamente com a linha de cafés industriali-
zados da Cocatrel, as cafeterias assumem um 
papel fundamental. Por meio delas, divulga-
-se o café da região e as cidades de atuação 
da cooperativa passam a contar com espa-
ços dedicados ao café. Métodos de prepa-
ros, bebidas a base de café e novos produtos 
são oferecidos em todas elas. 

A ideia é oferecer mais que produtos, é pro-
porcionar experiências em torno do café. 
Embora sejamos o país do café, verifica-se 
ainda um baixo conhecimento das pessoas 
sobre o grão. Crenças infundadas tais como 
“café mais torrado é que é bom”; e ausência 
de conhecimentos sobre questões básicas, 

como a diferença entre blends que usam co-
nilon e um café 100% arábica existem. 

“Há uma cultura de que as capitais são os 
melhores locais para empreendimentos des-
se tipo, pois parte da população já não abre 
mão de consumir cafés especiais. A Cocatrel 
foi na contramão dessa tendência, justamen-
te por acreditar que no interior, principal-
mente nos municípios produtores, é neces-
sário implantar a cultura do consumo do café 
de qualidade, permitir o acesso dos produto-
res e da comunidade a esses tipos de cafés, 
que muitas vezes são produzidos ali mesmo, 
porém exportados ou vendidos para as cafe-
terias da capital”, afirma Marco Valério Araújo 
Brito, presidente da Cocatrel.
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Em função de tudo isso, a Cocatrel dá mais 
um passo em sua estratégia e abre sua ter-
ceira cafeteria: em Carmo da Cachoeira. Em 
breve, Santana da Vargem também receberá 
a sua. 

“As Cafeterias Cocatrel são espaços que têm 
a pretensão de ser uma espécie de 'terceiro 
lugar', seguindo os tradicionais 'casa e traba-
lho'. São locais para confraternizar com ami-
gos e falar sobre as coisas boas da vida. Tudo 
acompanhado não de um cafezinho, mas de 
um café especial: 100% arábica do sul de Mi-
nas”, ressalta Luiz Antônio Vinhas Oliveira, di-
retor comercial da Cocatrel.

Inauguração em Carmo da Cachoeira

Carmo da Cachoeira foi sempre muito recepti-
va à cooperativa e é um orgulho estar no mu-
nicípio com loja e armazém, há quase 40 anos. 

“A cidade merecia um local charmoso e 
aconchegante para ser vitrine dos seus exce-
lentes cafés e a Cocatrel fez questão de pro-
porcionar isso ao município, que agora terá 
um local perfeito para expor o melhor de 
seus cafés aos visitantes da cidade, que ten-
dem a aumentar, pois Carmo da Cachoeira 
está estrategicamente localizada às margens 
da BR-381, podendo tornar-se uma ótima 
opção de parada para todo tipo de viagem”, 
explica Marco Valério.
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Fevereiro é um importante mês para definição 
dos regimes tributários. Entre eles, o Funrural. 

O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 
(Funrural)  é o imposto de contribuição previden-
ciária pago pelos produtores rurais, tanto pessoa 
física (com ou sem empregados), quanto para 
pessoa jurídica (com empregados), e seu reco-
lhimento é obrigatório. 

Desde 2019 (IN-RFB 1867/2019) há a possibili-
dade de optar anualmente em recolher a con-
tribuição previdenciária sobre a comercialização 
da produção ou sobre a folha de pagamento dos 
empregados, sendo que a escolha deve ocorrer 
sempre no mês de janeiro, antes da primeira co-
mercialização anual, e será irretratável para o res-
tante do ano. 

No caso do recolhimento sobre a comercializa-
ção a incidência ocorre no momento da realiza-
ção das vendas e o percentual da contribuição 
para pessoa física é de 1,5% (1,2% previdência 
social, 0,1% RAT e 0,2% Senar). Já o pagamento 

sob o olhar jurídicosob o olhar jurídico

Funrural 2021: é hora de redefinir os 
Regimes Tributários dos Produtores Rurais

sobre a folha de salários será acima de 20%, a 
depender da atividade desenvolvida.

Por não ser uma declaração e sim uma contribui-
ção recolhida para o INSS, RAT e SENAR o Funru-
ral deve ser declarada via GFIP (Guia de Recolhi-
mento do FGTS e de Informações à Previdência 
Social). 

A não contribuição resulta em uma multa que 
pode variar de 75% a 225% do tributo devido. 
Porém a renegociação das dívidas deve ser feita 
pelo PRR (Programa de Regularização Rural), um 
benefício previsto pela Lei N°13.606 e regulado 
pela portaria PGFN n°29/2018 com o objetivo 
a quitação de débitos da PGFN (Procuradoria 
Geral da Fazendo Nacional) inscritos em Dívida 
Ativa da União, no qual o produtor rural pessoa 
física e adquirente de produção rural pode quitar 
seus débitos

Departamento Jurídico
Taciana Rosa Figueiredo
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Painel sensorial de cafés, você sabe o que é?Painel sensorial de cafés, você sabe o que é?
O painel sensorial, ou mapeamento sensorial de 

cafés, é um instrumento super prático, simples e 

eficiente para conhecermos o potencial de cada 

lavoura na propriedade.

Porém, temos que ressaltar que o painel senso-

rial não é conclusivo para a qualidade dos lotes 

que serão produzidos durante aquela colheita.

Para a realização do painel sensorial é recomen-

dado que a lavoura esteja com no mínimo de 

10% a 20% de frutos maduros. Lembrando que a 

coleta, secagem e avaliação sensorial devem ser 

feitas antes do início da colheita.

1) Sendo assim, o primeiro passo é separar as la-

vouras as seguinte maneira:

• Cultivar/implantação: identificar as cultivares 

na propriedade e local onde estão implanta-

das as lavouras, por exemplo: em locais dife-

rentes, tais como pontos como grotas, proxi-

midades de matas, solo, faces de exposição 

(voltada pra o sol nascente ou sol poente) etc.

• Altitude: a cada 100 metros, fazer uma cole-

ta. Exemplo:  um talhão de Mundo Novo que 

está entre 900 a 1050, fazer duas coletas. De 

900 a 1000 e de 1000 a 1050, ressaltando a 

variação de maturação de cada cultivar.

• Módulos de coleta: o mapeamento é de no 

máximo 5 hectares por lavoura. Então, se em 

uma determinada lavoura a área total é 15 

hectares, ela deverá ser dividida em 3 módu-

los de 5 hectares. Mas lembre-se, esta defini-

ção deverá ser estuda de acordo com a logís-

tica de colheita daquela safra.

2) O segundo passo é quando aparecerem os 
primeiros frutos maduros, que dê para coletar e 
totalizar 10 litros. Entrar na lavoura com peneira 
(pode ser outro utensilio) e equipamentos de 
proteção, então você deverá:

• Pular as 3 primeiras linhas e 3 primeiras plan-
tas, delimitando os pontos de coleta, no míni-
mo 75 pontos;

• Caminhar no mínimo 25% da área da lavoura;

• Coletar frutos maduros no terço médio e su-
perior da planta, fazendo em zig zag;

• Coletar em torno de 10 litros de frutos bem 
maduros.

3) O terceiro passo é a secagem desses frutos. 
Para cafés naturais, colocar em camada bem fina 
(grão a grão) e não revolver. Quando a casca mur-
char e escurecer, fazer a primeira dobra (100% 
- 50%). É como se você estive dobrando uma fo-
lha de papel ao meio. A partir deste momento 
monitorar o ponto para a terceira dobra. Quando 
pegar o café na mão e este não “grudar” está na 
hora de dobrar novamente, passando para 25%. 
Também é necessário revolver o café durante o 
dia e, por volta das 15h, cobrir com pano e lona. 
Pela manhã, após o sereno, retirar pano e lona e 
revolver o café. Este processo deverá ser repeti-
do até o final da secagem, quando o café atingir 
em torno de 11 a 11,5% de umidade.

O painel sensorial é rápido, simples e eficaz. Ga-
ranta o histórico de qualidade das suas lavouras.

Iandra Vilela
Q-Processing (profissional de pós colheita licen-
ciada pelo C.Q.I)
Coffee Hunter

Nutricionista
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SOLUÇÕES AGROINTELIGENTES

@agrocp.cp/cpagricola

www.agrocp.agr.br | 35 3265 3227
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Condições do ambiente (Agroecossistema):
envolve fenologia, nutrição e estresse da planta, 
fase do inseto, fatores climáticos e inimigos na-
turais.

Nível de controle:
conhecer o nível de controle (ou nível de ação 
de controle) para as pragas que você tem na sua 
área. Esse nível é abaixo daquele de dano, ou 
seja, se você controlar a praga quando estiver no 
nível de controle, não causará danos econômi-
cos à lavoura.

Monitoramento:
monitorar, por amostragens no campo, cons-
tante e eficientemente a praga (ovos, lagartas e 
adultos) em todas as culturas do sistema.

Taxonomia - Biologia - Ecologia:
saber identificar os ovos, lagartas e adultos da 
praga para fazer o correto monitoramento.

Dentro do MIP, o monitoramento é a base para 
que, depois, seja feita a tomada de decisão. Ele 
deve ser feito regularmente para que se conheça 
a densidade populacional ou nível de danos de 
uma praga na lavoura, sendo o monitoramento 
feito por meio de amostragens. A partir do mo-
mento que é verificado o nível de dano da praga, 
é necessário a realização de intervenções para 
controle da mesma.

Os tipos de controle são mencionados abaixo.

Pilares do MIP

1 - Controle cultural
Rotação de culturas, pousio, eliminar soqueiras, 
rebrotas e tiguera

2 - Controle biológico
Como preservação dos inimigos naturais (áreas 
de AP e reservas legais ajudam para isso)

3 - Controle comprotamental 
Com uso de armadilhas e plantas repelentes

4 - Controle genético
Liberação de machos estéreis

5 - Controle varietal
Variedades resistentes aos insetos

6 - Controle químico
Inseticidas: importante fazer a rotação de pro-
dutos para não selecionar insetos resistentes a 
algum defensivo e procurar usar inseticidas sele-
tivos aos inimigos naturais

Thamiris Bandoni Pereira
Engenheira Agrônoma Cocatrel

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) é um siste-
ma de manejo que associa o ambiente e a dinâ-
mica populacional da praga. Este manejo consi-
dera o uso de todos os métodos de proteção de 
plantas disponíveis e a integração de medidas 
apropriadas para manter o nível populacional da 
praga abaixo do nível de dano de forma econô-
mica, ambiental e ecologicamente viável.

Pilares do Manejo Integrado de Pragas (MIP)
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Dos inseticidas registrados para a cultura do 
café, o Endossulfam, até a sua proibição, era o 
único princípio ativo reconhecidamente eficaz 
no controle da broca do café. Além dele, só ha-
via o registro de alguns produtos do princípio 
ativo Clorpirifós, cuja limitação é sua eficiência a 
campo, considerada apenas média (51 a 79% de 
controle), conforme classificação para esse fim.

De alguns anos para cá tem crescido o interesse 
dos produtores pelo controle biológico da bro-
ca do cafeeiro, buscando minimizar o impacto 
ambiental na lavoura, mantendo assim um equilí-
brio biológico melhor e diminuindo os riscos de 
contaminação dos aplicadores.

Dentre os diferentes agentes de controle natural 
da broca está o fungo Beauveria bassiana, que 
foi observado em muitos países atacando esta 
praga (Murphy e moore, 1990). Existem vários 
estudos descrevendo a eficiência de B. bassia-
na no combate da broca em campo, contudo, 
foi observado que este fungo também pode ser 
um aliado no controle de outras pragas como o 
bicudo do algodoeiro, mosca branca, broca do 
rizoma da bananeira, psílideo, ácaro rajado, gor-
gulho-da-cana-de-açúcar entre outros (Azevedo 
et al. 2000).

O fungo B.bassiana tem um estágio de desen-
volvimento conhecido como conídios, especifico 
para disseminação e para início da infecção. Na 
maioria dos casos o fungo penetra nos insetos 
por contato, quando viável germina sobre o inse-
to e por ação química e física atravessa a cutícula 
e penetra na cavidade geral do corpo. Posterior-
mente, com o objetivo de se reproduzir, o fungo 
atravessa o corpo do inseto e produz conídios 
em grande quantidade que vão ser responsáveis 
pela disseminação e infecção completando o ci-

A broca-do-café é uma das principais pragas do 
cafeeiro em nossa região. Ela provoca severos 
prejuízos, como apodrecimento de grãos e que-
da de frutos broqueados, perda de peso e quali-
dade no café beneficiado, limitação de produção 
de sementes de café, depreciação do produto 
na classificação e perda de mercado consumidor 
externo.

A broca sobrevive e se multiplica de uma safra 
para outra nos frutos remanescentes na planta ou 
no solo. Os machos da broca possuem asas atro-
fiadas e permanecem no interior dos frutos ape-
nas para copular as fêmeas. As fêmeas vivem em 
torno de 156 dias e ao serem fecundadas saem 
em busca dos frutos para colocar seus ovos, en-
tretanto os frutos nessa fase não apresentam 
condições favoráveis para o desenvolvimento de 
suas larvas, pois as sementes encontram-se com 
elevada umidade (86%) condição essa não favo-
rável. Dessa forma, a fêmea apenas realiza uma 
marcação nos frutos e após 50 dias quando as 
condições já estão favoráveis para o desenvolvi-
mento das larvas as brocas voltam nesse mesmo 
fruto e realizam a postura.

As fêmeas apresentam um campo de alcance de 
348 metros podendo perfurar até 25 frutos de 
café (Dardón; Flores, 1974), com uma capacida-
de de colocar 25 ovos por galeria. O horário de 
revoada é de 16:00 a 18:00 horas, dessa forma 
coincidindo com as condições de aplicação ade-
quada para os fungos.

Nos últimos anos vivenciou-se um dilema em re-
lação ao controle da praga com inseticida. Tudo 
começou com a proibição de uso do Endossul-
fam, considerado altamente tóxico para o ser hu-
mano.

Controle biológico da broca-do-café 
(Hypothenemus hampei)
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clo. As brocas mortas pelo fungo que esporulou, 
ficam geralmente na coroa do fruto e com o cor-
po branco, como se pode ver na imagem abaixo.

A infecção ocorre via tegumento, onde a B. bas-
siana germina em um período de 12 a 18 horas, 
dependendo de fatores nutricionais. Decorridos 
72 horas de inoculação, o inseto apresenta-se 
totalmente colonizado, ocasionando a morte do 
inseto, devido à falta de nutrientes e ao acumulo 
de substâncias toxicas liberadas pelo fungo. So-
bre o inseto morto ocorre a formação de conidi-
óforos com uma grande quantidade de conídios, 
que após 7 a 10 dias são liberados no ambiente 
podendo contaminar novos indivíduos, reinician-
do o ciclo do fungo (Alves, 1998).

O fungo contamina a broca e age antes da pene-
tração da praga no fruto de café.

A aplicação da B. bassiana é recomendada em 
temperaturas entre 25° a 30° C e umidade acima 
de 65%, preferencialmente em dias nublados. O 

intervalo de aplicação e a dosagem podem va-
riar de acordo com a infestação da broca, sendo 
o monitoramento fundamental para a tomada de 
decisão.

A aplicação do fungo na lavoura utiliza o mesmo 
pulverizador desenvolvido para defensivos agrí-
colas. A calda é de 400 litros por hectare, poden-
do variar de acordo com as tecnologias utilizadas 
na aplicação, destacando a importância de se re-
alizar uma limpeza adequada dos equipamen-
tos antes do uso, visando a maior eficiência de 
calda.

Deve-se respeitar no mínimo 3 dias de carência 
após aplicações de fungicidas na lavoura, visto 
que alguns destes produtos podem atuar nega-
tivamente sobre estes microrganismos reduzin-
do o crescimento vegetativo, esporulação e via-
bilidade (Andaló, et al., 2004).

A maneira mais adequada para acompanhar a 
infestação da broca e realizar o controle no mo-
mento oportuno, é fazer amostragem mensal na 
lavoura. Recomenda-se iniciar quando os frutos 
estiverem na fase de chumbo e chumbões (no-
vembro a janeiro) ou 80 a 90 dias da florada prin-
cipal, período em que as sementes já estão for-
madas, sendo a fase em que a broca perfura o 
fruto e pode fazer a postura de ovos.

Para fazer a amostragem na lavoura, sugerimos 
percorrer o talhão em zig-zag e observar em 
cada planta, escolhida ao acaso, 60 frutos, sen-
do 30 frutos em  cada face (10 frutos no terço 
inferior, 10 frutos no terço médio e 10 frutos no 
terço superior).  O número de plantas a participar 
da amostragem depende do tamanho do talhão. 
Para um talhão de até 5,0 ha , retira-se amostras 
de 30 plantas; talhão com 6,0 a 10,0 ha, de 75 
plantas; e acima de 10,0 ha, deve-se collher grãos 
de 1,5% das plantas. Finalizada a amostragem, 
multiplicamos o número de frutos infestados por 
100 e dividimos pelo número total de frutos ob-
servados. Atualmente, recomendamos iniciar o 
controle quando este índice alcançar 1%. Estes 
talhões/glebas amostradas, devem ser de espa-
çamentos e carga pendente semelhantes.
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Vale lembrar que o fato de um produto ser re-
gistrado não significa que tenha ótima eficiência 
para a praga alvo. Os novos produtos são rela-
tivamente caros em comparação ao Endossul-
fam.  Em contrapartida estes novos produtos são 
menos tóxicos e menos nocivos para o meio am-
biente, principalmente aqueles das classes IV e III 
descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Produtos registrados para broca-do-ca-
fé (Hypothenemus hampei) Conforme tabela ao 
lado

Fonte: Agrofit (2020). Cat.PI = categoria produto 
importado.

Fontes da matéria:
Dr José Nilton Medeiros Costa (Embrapa Rondô-
nia), e Dra Fernanda Abreu (Rehagro),  adaptados.

Colaboração:
Eng°Agr° Augusto C M Gomes 
(Depto Técnico Cocatrel)
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Polícia Militar do meio ambiente recupera, em 
Boa Esperança, veículo furtado na zona rural 

de Santana da Vargem

Polícia Militar do meio ambiente encontra refinaria de 
drogas na zona rural de Três Pontas e prende autores

Durante patrulhamento pela Serra de Boa Espe-
rança, no dia 4 de janeiro, a equipe da Polícia 
Militar do Meio Ambiente avistou uma cerca ar-
rebentada e mourões jogados no chão. Ao rea-
lizar a fiscalização na região, foi visto um objeto 
que se destacava em meio à vegetação. 

Ao se aproximar, a equipe policial do Meio Am-
biente em Boa Esperança viu que se tratava de 
um trator New Holland, modelo 5630, de cor 
azul. Ao realizar consulta no sistema, constatou 
ser um veículo furtado há cerca de uma semana 
antes, de uma fazenda na zona rural de Santana 
da Vargem. 

A vítima reconheceu o trator e teve a restituição 
do veículo. Havia, ainda, uma bateria de cami-
nhão em cima do trator, que não pertencia a 
mesma vítima e, portanto, foi apreendida e le-
vada a Delegacia de Polícia Civil.

No dia 22 de janeiro, por volta das 12h30, du-
rante fiscalização de desmate na zona rural de 
Três Pontas, a equipe da Polícia Militar do Meio 
Ambiente visualizou, com o emprego de um 
drone, um automóvel suspeito em uma proprie-
dade rural.
 
Foi montada uma blitz e o veículo foi abordado. 
Dentro do automóvel foram localizados 4000 
pinos para armazenamento de cocaína e uma 
embalagem de talco. No painel do veículo ha-
via um compartimento escondido e com códi-
go para abertura. 

O homem confirmou que havia alugado um cô-
modo da propriedade para refinar e empacotar 
a droga. No cômodo foi localizado uma certa 

quantia de cocaína, 2 balanças de precisão, ou-
tros 300 pinos para armazenar cocaína, liquidifi-
cadores e vasilhames utilizados no refino.

Com a chegada do proprietário da casa, a en-
trada da guarnição policial foi franqueada a fim 
de proceder as buscas no interior do imóvel, 
onde foi identificado mais um pacote grande 
de cocaína, que, somado ao outro pacote, apu-
ra 1,5 kg da droga. Durante a busca, também foi 
encontrado um simulacro de arma de fogo. 

O material foi apreendido. Os dois homens fo-
ram presos por tráfico de drogas e foram enca-
minhados à Delegacia de Polícia Civil de plan-
tão.
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Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2020 204,5 413,3 87,5 34,8 20 8,4 0 18,8 14,8 24,6 139 434 1.399,7
2021 234,4

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

2020 338 533,5 138 23 20 10 0 8 30 30 179 411 1.720,5
2021 244

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2020 235 485 136 30 22,5 7,5 0 17,5 12 45 115 429 1.534,5
2021 267

Dados pluviométricos: Coqueiral
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2020 271,3 407,7 57,6 27,6 31 6,5 0 16,2 16,9 37,9 86,2 380 1.338,9
2021 212

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2020 235,5 679,5 100 30 20 16,5 0 20 34 88 113 325 1.661,5
2021 273

Dados pluviométricos: Ilicínea
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2020 263,5 577 78,5 15 25 1 0 7,5 7 42 196 502 1.714,5
2021 151

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2020 355 556 110 10 25 6 0 20 20 80 160 305 1.647,0
2021 106

Dados pluviométricos: Guapé
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2020 215 564,5 70,5 22 37 1 0 14 12 115 169 495 1.715,0
2021 244,5

Dados pluviométricos: Córrego do Ouro
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2020 - - - - - - - - - - - - -
2021 242

ÍNDICE
DE

CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)

Ao atender ocorrência de ameaça, PM apreende 
arma de fogo e prende autor em Três Pontas

No dia 6 de janeiro, a Polícia Militar foi acionada 
para atendimento em uma fazenda na zona ru-
ral de Três Pontas, onde um homem de 54 anos 
relatou que estava sofrendo ameaças por um 
ex-funcionário, um homem de 28 anos, que não 
aceitava sua demissão. 

O autor foi preso em flagrante delito pelo co-
metimento do delito de ameaça.

Ainda durante a diligência, a equipe policial 
apreendeu uma arma de fogo, tipo espingarda 

calibre 28, 2 cartuchos cheios, 2 cartuchos va-
zios e 1 cartucho semi-carregado, todos calibre 
28. Todo o material foi apreendido e o autor, 
preso.
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COCATREL LANÇA OS
PRIMEIROS CINCO 

MELHORES CAFÉS DOS 
PRODUTORES 2020

Estratégia é garantir acesso e 
conectar o mercado consumidor 

aos produtores vencedores



Em evento realizado no dia 20 
de janeiro em sua cafeteria de 
Três Pontas, a Cocatrel apre-
sentou os cinco primeiros “Me-
lhores Cafés” da safra de 2020. 
A cerimônia não contou com a 
presença dos produtores, como 
nas edições anteriores, em fun-
ção das medidas de prevenção 
adotadas por conta da pande-
mia da Covid-19, mas serviu 
para marcar o início da nova 
temporada. 

Desde 2009, a Cocatrel premia 
os melhores cafés do ano sa-
fra. Esse programa, conhecido 
como “Melhores Cafés Coca-
trel” é inovador, já que propor-
ciona, além da visibilidade para 
o produtor e sua fazenda, aces-
so aos consumidores, que po-
dem comprar os cafés industria-
lizados desses produtores. Isso 
sem falar que o departamento 
de cafés especiais da cooperati-
va exporta esses cafés e repassa 
o valor aos produtores.   

Para a safra 2020/2021, foram 
selecionados 25 produtores e 
não doze, como nos anos an-
teriores. A lista foi divulgada na 
noite de 11 de novembro de 
2020 e contou com produtores 
de nove cidades. Para Marco 
Valério Araújo Brito, presidente 
da cooperativa, “o programa é 
meritocrático, já que todas as 
amostras recebidas durante o 
ano passam pela prova e parti-
cipam do projeto”.

Além de importante para os 
produtores, a iniciativa coloca a 
Cocatrel na vanguarda do mer-
cado mundial de café industria-
lizado, pois a iniciativa está em 
consonância com o que há de 
mais moderno em termos de 
comportamento de consumo, já 
que se oferece ao mercado um 
café de origem específica, apre-
sentando detalhes como fazen-
da, produtor, talhão, variedade, 
método de beneficiamento e 
altitude de cultivo. 

Os cafés lançados ficam dispo-
níveis para venda nas cafeterias 
Cocatrel e na loja online: 
www.lojacocatrel.com.br

AGOSTINHO DE 
FÁTIMA MARCELINO 

Agostinho de Fátima Marcelino, 
ou "Seu Agostinho", de 63 anos, 
é casado com Tânia Maria Maxi-
miano Marcelino, é pai de 4 fi-
lhos e avô de 9 netos. A família 
grande de "Seu Agostinho" com-
partilha a paixão por produção 
de café. Atualmente ele conta 
com a ajuda da esposa no sítio, 
uma parceria de amor pelo café.                                              

Quando criança, ajudou seus 
pais nas lavouras de café da fa-
zenda onde trabalhavam. Des-
de então, ele é apaixonado por 
café e, quando se casou, decidiu 
comprar uma pequena fazenda 
para cultivar seus próprios grãos. 
Ele realmente gosta de trabalhar 
em seus micro lotes, especial-
mente no processo de pós-co-
lheita, usando vários métodos 
de preparação. Ele também cria 
vacas leiteiras com a ajuda de 
sua família.

LUCAS NATANAEL MOREIRA 

Quando Lucas entrou na facul-
dade, ele pensou que nunca 
mais iria trabalhar com café. Mas, 
depois de sua formatura, Lucas 
decidiu passar algum tempo na 
fazenda com seus pais, e sua pai-
xão por produzir cafés especiais 
o fez abandonar a Engenharia 
Mecânica e se concentrar no cul-
tivo de café. Durante os meses 
de colheita na fazenda Estreito, 
Lucas ajuda o seu pai Antonio e 
outros dois colaboradores.

A colheita é feita manualmente, 
porque as plantações de café 
ficam em altas inclinações, e o 
transporte de todo o café é fei-
to por um pequeno trator que 
Lucas possui na fazenda. Todo o 
processo pós-colheita é feito via 
seca. Nos primeiros 3 dias após 
a colheita do café, Lucas deixa o 
café secar no pátio e o leva a um 
secador de café que é abasteci-
do com lenha. Lucas produz café 
especial desde 2016 e está cada 
vez mais motivado a buscar ex-
celência e reconhecimento por 
seu trabalho.



LUCAS SANDY REIS

Lucas Sandy Reis é o mais jo-
vem de uma tradicional família 
de produtores de café da região 
de Três Corações. Atualmente 
com 34 anos, ele ajuda sua mãe, 
Orestina Silva Reis, com o auxílio 
dos dois irmãos, na fazenda. Em 
2020, levou o primeiro troféu do 
prêmio “Melhores Cafés Coca-
trel” após entregar na cooperati-
va o café da variedade Arara de 
sua primeira lavoura plantada na 
Fazenda Brejinho, de Três Cora-
ções.

Lucas já nasceu no meio da pro-
dução de café, suas raízes vêm 
de seus bisavós. Seu pai (já fa-
lecido) tornou-se cooperado da 
Cocatrel há mais de 50 anos, isso 
mostra a fidelidade e a confiança 
da família Sandy Reis em nossa 
cooperativa.

CÉSAR AUGUSTO AMARAL 

César Augusto Amaral, 52 anos, 
é casado há 26 e pai de dois fi-
lhos. Nasceu em Bom Sucesso 
(MG) e mudou-se para Santo 
Antônio do Amparo em 1999. É 
formado em Odontologia, po-
rém foi no café que encontrou 
sua grande paixão. Tornou-se 
produtor de cafés especiais há 5 
anos, e destaca-se pela respon-
sabilidade e amor no manejo de 
sua lavoura. 

Seu objetivo sempre foi melho-
rar e evoluir sua estrutura e cada 
pedaço de terra dos 9 hectares 
que possui, buscando a troca de 
conhecimentos entre colegas 
produtores e com o “Seu Zé” 
(José Cunha), braço direito de 
César na fazenda, que teve gran-
de importância na produção do 
café que conquistou o paladar 
de alguns compradores japone-
ses. ‘Seu Zé’ nos conta que um 
café bom se produz com boas 
práticas de limpeza e cuidados, 
principalmente com o terreiro e 
a hora da secagem do café.

ANTÔNIO OSVALDO 
ARANTES JÚNIOR

Antônio Osvaldo Arantes Júnior, 
29 anos, atualmente cuida da la-
voura ao lado do pai, que foi o 
principal personagem inspira-
ção para começar a sua história 
com o café ainda na infância. 
Antônio se afastou da produção 
ao ingressar na faculdade, mas 
alguns anos depois de gradua-
do resolveu formar sua própria 
lavoura, pois a paixão pela pro-
dução de café sempre se fez pre-
sente.

O projeto que iniciou em 2016 
vem dando bons resultados, ca-
fés de alta qualidade, e trazendo 
grande visibilidade para a re-
gião. Ele é cooperado da Coca-
trel desde 2018 e acompanha de 
perto o incentivo que a coopera-
tiva vem dando aos seus coope-
rados para melhorarem sempre 
a qualidade e produtividade de 
suas lavouras.

Ao saber que estava entre os 
premiados dos “Melhores Cafés 
Cocatrel 2020|2021”, ficou muito 
feliz e motivado a melhorar ain-
da mais a qualidade.
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Milho Verde
Abacate, ameixa, carambola, figo, 

pinha , fruta do conde, goiaba, 
jaca, maçã, pera.

Cebolinha, escarola, hortelã, 
louro, repolho.

Frutas verduras
É ÉPOCA DE QUE?

Abóbora, gengibre, milho-verde, 
pepino, pimentão, quiabo, tomate.

legumes
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O milho é um tipo de cereal muito versátil e que 
possui diversos benefícios para a saúde como 
proteger a visão, por ser rico nos antioxidantes lu-
teína e zeaxantina, e melhorar a saúde intestinal, 
devido ao seu alto teor de fibras, principalmente 
insolúveis.

Este cereal pode ser consumido de diversas for-
mas, podendo ser acrescentado em saladas e 
sopas, além de também poder ser utilizado para 
fazer bolos, tortas, canjica ou pamonha, por exem-
plo.

Dentre os principais benefícios do milho para a 
saúde, estão:

1. Reduzir os níveis de colesterol, pois possui 
fibras insolúveis que ajudam a diminuir a ab-
sorção da gordura presente nos alimentos e 
aumenta a excreção de ácidos biliares.

2. Fortalecer o sistema imunológico, por ser rico 
em carotenoides e vitaminas, o que ajuda a 
aumentar as defesas do organismo, evitando, 
assim, doenças como a gripe e o resfriado, por 
exemplo;

3. Ajudar a emagrecer, já que possui fibras que 
ajudam a aumentar a sensação de saciedade. 
No entanto, por ser rico em carboidratos, o 
consumo do milho deve fazer parte de uma 
alimentação saudável e equilibrada;

4. Prevenir doenças nos olhos, pois protege a 
mácula ocular devido à presença dos antioxi-
dantes luteína, zeaxantina e betacarotenos;

5. Ajudar a controlar o açúcar no sangue, pois 
contém fibras e vitaminas do complexo B, 
além de magnésio;

6. Dar energia, por ser rico em carboidrato;

7. Melhorar o trânsito intestinal, pois suas fibras 
favorecem a formação das fezes e servem de 
alimento para a flora intestinal. Além disso, 
não contém glúten e, por isso, pode ser con-
sumido no caso de doença celíaca ou intole-
rância ao glúten.



A parábola do milho bom
campo. Se meus vizinhos cultivam milho inferior, a 
polinização degradará continuamente a qualidade 
do meu milho.

Se eu quiser cultivar milho bom, eu tenho que aju-
dar meus vizinhos a cultivar milho bom. Ele era 
atento às conectividades da vida. O milho dele não 
poderia melhorar se o milho do vizinho também 
não tivesse a qualidade aumentada.

Assim é também em outras dimensões da nossa 
vida. Aqueles que escolhem estar em paz devem 
fazer com que seus vizinhos estejam em paz. 

Aqueles que querem viver bem têm que ajudar os 
outros para que vivam bem. E aqueles que querem 
ser felizes têm que ajudar os outros a encontrar a 
felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado 
ao bem-estar de todos!

Esta é a história de um sitiante bem sucedido. Ano 
após ano, ele ganhava o troféu Milho Gigante da 
feira da agricultura do município. Entrava com seu 
milho na feira e saía com a faixa de campeão no 
peito. E o seu milho era cada vez melhor.

Numa dessas ocasiões, um repórter de jornal des-
cobriu que o sitiante compartilhava a semente do 
seu milho gigante com os vizinhos e quis saber:

– Como pode o senhor compartilhar sua melhor se-
mente com seus vizinhos, quando eles estão com-
petindo com o seu milho a cada ano? – indagou o 
repórter.

O sitiante pensou por um instante, e respondeu:

– Você não sabe? O vento apanha o pólen do milho 
maduro e o leva através do vento de campo para 
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- Penagos, 6.000 litros/h. Tratar com Flávio Gomes, no 
telefone (35) 9 9813-1953.

- Máquina de beneficiar café, 100 sacas Pi-
nhalense. 50 sacas D´Andrea (semi nova). 
Tratar com Joaquim:  (35) 9.9964-1244

- Sítio em Nepomuceno, com 24 hectares, à 11 km da 
cidade com 18 mil pés de café em produção. O res-
tante em pasto, com terreirão feito com lama asfáltica, 
curral, rancho e casa para caseiro. 
Tratar com Antônio Francisco: (35) 9.9904-4712.

- Carreta de esparramar esterco pela lateral. Não pos-
sui sulcador. (35) 9.9948-7419. Danilo.

- Chácara  no  bairro  Congonhal com 5.000m² em Ne-
pomuceno fica a 1,5km do Rio Grande. Com luz, 1 cô-
modo 10x3m, 1 banheiro 2x2m e uma àrea com piso. 
Possui poço de água manilhado. Tratar (35) 9.9948-
7419. Danilo.

- 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) 9 9925-4275.

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.

- Lote no condomínio Montserrat, em Lavras, quadra 
3 – lote 4. Tratar no telefone (35) 9 9979-1107.

- Dois secadores rotativos Pinhalense, 5 mil litros cada. 
Tratar: (35) 9 9821-0330;

- 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) 9 9895-2531.

- Uma ordenha com dois conjuntos, do tipo balde ao 
pé. Tratar com Gimenez: (35) 9 9895-2531.

- 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) 9 97148465.

- 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) 9 9931-6585

- 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.
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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

- 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

- Gestão Ambiental ( Autorização de limpeza de repre-
sa com máquina , Licenciamento, entre outros docu-
mentos ambientais.. Agrimensura ( medição de terra, 
lotes, Georreferenciamento) Resp. Técnico: Rafael Re-
sende CREA/MG184010 D  TEL.ZAP. (35) 99932-8966.

- 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.

- Alugo local para plantio de feijão ou outro cultivo. 
Área menor que 1 alqueire. À 1 km da cidade. Tratar 
(35) 9 8423-0922.

- Alugo área rural para plantio de horta (com água). 
Disponibilizo também a casa para morada. À 1 km da 
cidade. Tratar (35) 9 8423-0922.

- 1 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.

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

O
P
O
R
TU

N
ID

A
D
E
S

DOA-SE

- Doa-se duas cachorras Pitbull, porte médio e bravas. 
Tratar com José, no telefone (35) 9 9903-5191
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Tais aspirações organizacionais (objetivos 
e metas) orientam a criação de planos de 
ação, que são formados por iniciativas e 
investimentos visando o alcance das metas. 
Assim, o pensamento estratégico é conduzido 
por meio de integrações departamentais, que 
podem ser resumidas em algumas proposições: 
1) Para ter sucesso financeiro, que indicadores 
devem ser criados para monitorar a estratégia 
naquele determinado tema? 2) Para alcançar os 
resultados financeiros, o que precisa ser feito 
pelo marketing para conquistar os clientes? 3) 
Para satisfazer os acionistas e os clientes, o que 
precisa ser feito nos processos internos? e 4) 
Para alcançar os objetivos em finanças, clientes e 
processos, o que precisa ser feito em termos de 
pessoas e suas competências?

São as relações de causa-efeito nas quatro 
perspectivas listadas que garantem o sucesso 
da estratégia. Os objetivos estratégicos da 
organização devem ter uma relação com metas 
financeiras, medidas geralmente por receita 
e lucro. As metas financeiras por sua vez, 
dependem de se atingir metas do marketing, 
associadas à clientes. Deve haver uma relação 
direta entre marketing e processos internos, 
que garantem por meio da eficácia operacional 
o atingimento das metas de marketing e 
de finanças. Por fim, os processos internos 
dependem fundamentalmente de pessoas, que 
serão a base para o atingimento dos demais 
objetivos estratégicos. 

Em síntese, é por meio do alinhamento entre 
toda a estrutura organizacional, formada pelos 
departamentos e suas perspectivas financeiras, 
de marketing, de processos e de pessoas, que 
se consegue o sucesso na estratégia corporativa. 

Sinergia estratégica: alinhando 
a organização com a estratégia

Uma estratégia mal planejada terá como resultado 
o fracasso. Uma estratégia bem planejada pode 
ou não dar certo.  O triunfo nesse caso dependerá 
da execução. E a execução depende de sinergia 
de ações ou em outras palavras, de alinhamento. 
As ações dos diversos setores precisam estar 
integradas. Só assim, garante-se o sucesso de 
uma estratégia bem formulada. 

As estratégias precisam estar orientadas para o 
mercado. Seu sucesso depende da capacidade 
das empresas se destacarem em relação aos 
concorrentes e assim atenderem às necessidades 
e desejos dos clientes, garantindo lucro em seus 
negócios.  Por outro lado, internamente é preciso 
fazer com que a organização esteja alinhada à 
estratégia e isso não é tarefa simples de se fazer. 

O problema nesse caso é que as organizações 
são projetadas em torno de especialidades 
funcionais como marketing, produção, finanças 
e outros departamentos. Assim, com cada 
departamento agindo de forma isolada, cria-
se enormes obstáculos à implementação 
estratégica, visto que existem sempre problemas 
de coordenação e de comunicação. 

Diante desses desafios, uma solução para integrar 
as ações dos departamentos é tratar a empresa 
em função de unidades de negócio e temas 
estratégicos. Assim, na unidade de negócio 
iogurtes, de uma grande empresa de alimentos, 
estabelece-se um tema estratégico, como por 
exemplo lançamentos de novos produtos. 
Em função desse tema, são criados objetivos, 
indicadores e metas para as perspectivas 
financeira, de mercado, de processos e de 
pessoas. 
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Lúcio Caldeira é professor, palestrante, consultor e escritor, atuando nas áreas de Marketing e Gestão Estratégica. É autor dos 
livros: A Guerra do Café; Revoluções no Café; e Batalhas do Futebol. Atua como comentarista do programa de TV - Café com 
TV, com os blocos Palavra do Especialista e Café e Cultura, da TV Alterosa/SBT, e é colunista da Revista Cocatrel. Professor no 
Unis, é formado em Administração, especialista em Finanças, Mestre em Estratégia e Doutor em Marketing.

por Lúcio Caldeira
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