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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 verdade”, 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 diferenciais importantes para atuar na categoria de cafés tradicionais. Como diz a
mensagem divulgada, o Mokinha não tem robusta, não tem conilon. É um 100% arábica puro.
Mais uma vez, a Cocatrel mostra seu compromisso com a qualidade e oferece aos consumidores mais do que é exigido pelo selo da
Abic, que classifica como tradicional aqueles
cafés com notas acima de 4,5 na escala sensorial do Programa de Qualidade da entidade.

Cerca de oitenta por cento do mercado brasileiro
de torrado e moído é composto por consumidores dos chamados cafés tradicionais e extra fortes. Geralmente, as marcas dessa categoria torram cafés oriundos de misturas compostas por
cafés arábicas de qualidade inferior com cafés
da espécie robusta/conilon, considerados inferiores 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 cultivados no Sul de Minas.

Palavra do presidente

Tivemos uma parada necessária neste fim de ano, em que a
cooperativa precisou contar com dedicação intensa dos colaboradores e a compreensão de cada um de vocês, que também precisaram se adaptar para antecipar suas ações junto
à cooperativa, o que foi essencial para que tudo funcionasse
bem, dentro do planejado.
Ainda falando sobre transformação e mudança de cultura, o
time de colaboradores da Cocatrel teve a oportunidade de
participar de mentorias direcionadas com os grandes gurus,
José Salibi Neto e Sandro Magaldi, autores dos best sellers
“Gestão do Amanhã” e “O Novo Código da Cultura”, quando
foram instigados e estimulados a pensarem na Cocatrel 5.0:
ágil, transparente, tecnológica, inovadora, voltada para o relacionamento e para a eficiência na prestação de serviços aos
cooperados. Preciso dizer que saíram grandes e aplicáveis
ideias dali. Agora é trabalhar muito para colocá-las em prática.
A Revista Cocatrel deste mês traz a retrospectiva das ações e
resultados da cooperativa em 2020, um ano atípico em vários
sentidos. Um bom ano para a cafeicultura, quando tivemos safra positiva, de grande qualidade e bons preços e em que a
Cocatrel traçou e cumpriu sua meta de pagar bem pelos cafés
dos produtores, durante o correr da safra. Ano em que precisamos nos adaptar para a prestação de serviços remotos, agilizando mudanças, realizando as feiras digitais e cumprindo o
objetivo de estarmos perto, mesmo distantes, devido a todas
as restrições da pandemia.
Que 2021 venha leve, carregado de boas energias e com a
esperança de um novo tempo para todos nós. A Cocatrel está
de portas e “ouvidos” abertos, pronta para se tornar, cada vez
mais, a melhor e mais eficiente cooperativa para cada um de
vocês.
Marco Valério Araújo Brito
Presidente da Cocatrel

Expediente

EDITORIAL

Bem-vindo 2021! Um sopro de esperança nos enche de energia para iniciarmos um novo ano. Com a virada para o
novo sistema, o SAP, a Cocatrel chega
transformada, mais robusta, mais transparente e preparada para o novo mundo. Vislumbramos um
universo de inovações e ações voltadas para as pessoas, com
o foco no cooperado.
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2020 SAFRA HISTÓRIA PARA O BRASIL

O ano de 2020 certamente entrará para a
história da cafeicultura brasileira. Apesar
da Pandemia mundial provocada pela
Covid-19, o ano pode ser considerado
muito bom para o agronegócio café.
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O fungo provoca lesões na folha do
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PLANO DE FIDELIDADE
Faça sua adesão plantando cooperativismo, colhendo benefícios.

OPERAÇÕES DE CEREAIS
(SOJA, MILHO, TRIGO, SORGO E AVEIA)
•

A partir de janeiro de 2021, todas as
operações relacionadas aos cereais,
como venda, devolução, extrato, etc.,
serão realizadas apenas na Unidade de
Cereais - Silo.

•

Todas as cargas de cereais depositadas deverão estar, imprescindivelmente, acompanhadas de nota fiscal.

•

As cobranças referentes às taxas de devolução passarão a ser cobradas diretamente na conta consumo do cooperado.

•

Para aqueles que desejarem, a Cocatrel disponibiliza visita técnica de agrônomo especializado em cereais, para
orientações necessárias.

Para mais informações, falar com Bernardo: (35) 3266-8333 ou Luciano: (35) 32658334.
VENDAS DE CAFÉ
Todas as operações realizadas pelo setor
de Vendas de café, na Administração da
Cocatrel, estão também disponíveis na loja
matriz, em Três Pontas, assim como nas
demais cidades onde a Cocatrel possui
unidade de atendimento. Aproveite para
fazer suas compras e realizar ali mesmo
transações como venda, extrato, emissão
de NF, entre outras.
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Gestão do Amanhã: Cocatrel proporciona mentorias
com os autores Sandro Magaldi e José Salibi Neto
é do que o velho normal mais rápido e as organizações que não souberem navegar nesse mundo em
transformação exponencial serão ultrapassadas. Ele
seguiu confirmando que considera as cooperativas
plataformas de negócio com enorme potencial, mas
com o desafio da liderança conectora e integradora,
pois o que era vantagem competitiva no passado, não
necessariamente será hoje. “Temos que criar novas
maneiras de competir, porque não competimos mais
apenas com indústrias, mas também com arenas, não
competimos só com empresas, mas como transições
de mercado e, às vezes, as empresas morrem porque
fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais”,
refletiu.
Ao longo da mentoria, os participantes foram estimulados e provocados a pensarem a Cocatrel no cenário
atual e a criarem possibilidades de inovações que integrem o formato de plataforma.

Ao abrir o encontro, o presidente do Sistema Ocemg,
Ronaldo Scucato, reforçou a proposta da entidade em
buscar o melhor na área de mentorias para as cooperativas. “Enfrentamos cenários diferentes e precisamos estar muito bem preparados para essa nova
gestão do amanhã. Por isso, estamos investindo nessa
iniciativa. Queremos que o legado do cooperativismo
seja também o legado do conhecimento e da excelência.”
Sandro Magaldi iniciou sua abordagem reforçando
que, desde 2018, tem se dedicado, junto com José
Salibi, a produzir conhecimento sobre esse mundo
em transformação. “O cooperativismo é um dos modelos mais virtuosos de gestão na nossa era. Nunca se
falou tanto sobre gestão colaborativa e valor compartilhado, mas o nosso grande desafio é compatibilizar
esse sistema virtuoso com o mundo em transformação
no qual vivemos”, afirmou. Para ele, as organizações
devem se atentar ao ambiente externo, bem como à
cultura, liderança e modelos de negócios, sendo esse,
exatamente, o foco da mentoria iniciada.
“Estamos aqui para ajudar as cooperativas a darem
o próximo passo no ambiente da gestão”, disse José
Salibi Neto. Segundo ele, o “novo normal” nada mais

“Os dois dias de mentorias foram muito provocativos
e importantes para a Cocatrel. O Magaldi e o Salibi
são extremamente capacitados e nos trouxeram conceitos e cases de sucesso, além de nos mostrarem novas perspectivas para a modernização da cooperativa.
Estamos investindo em capacitação e conhecimento
para os colaboradores, para que todos possam estar
alinhados e integrados com as mudanças e as transformações necessárias para a evolução da Cocatrel”,
afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.
Sobre os mentores:
José Salibi Neto
Conviveu e trabalhou por mais de duas décadas com
todos os principais pensadores da gestão, como Peter
Drucker, Jack Welch, Michael Porter e Philip Kotler e
líderes mundiais como Bill Clinton, Tony Blair, Al Gore
e Rudolph Giuliani. É cofundador da HSM, empresa
líder em Educação Executiva. Em sua autobiografia, o
professor Philip Kotler, considerado o pai do Marketing, dedica um capítulo inteiro ao trabalho de Salibi,
a quem chama de “empresário extraordinário”.
Sandro Magaldi
Cofundador do meuSucesso.com, uma das principais
plataformas focadas em empreendedorismo do Brasil, impactando milhões de empreendedores mensalmente. É considerado um dos maiores experts em
Gestão Estratégica e Vendas do país, com cerca de 30
anos de experiência no setor. Atuou como professor
na ESPM, Fundação Dom Cabral (FDC), PUC- RS, entre
outras instituições. É mentor do Instituto Endeavor há
13 anos.
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Em parceria com o Sistema Ocemg, a Cocatrel proporcionou mentorias com os renomados consultores
nas áreas de Gestão e Estratégia, Sandro Magaldi e
José Salibi Neto, para um grupo de 30 colaboradores
da cooperativa. Foram nove horas de imersão com os
autores do best seller “Gestão do Amanhã”.
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ingredientes ativos que potencializam o
controle com residual
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Pix Cocatrel: nova opção para efetuar
seus pagamentos sem sair de casa
Através do Pix você pode realizar pagamentos e
transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana,
sem taxas adicionais
A Cocatrel implantou mais uma modalidade de
pagamento para você, cooperado, o Pix. Criado
pelo Banco Central, ele é uma maneira fácil, ágil
e segura de realizar suas transações financeiras
como pagamentos, transferências e recebimentos, utilizando apenas o seu celular.
Para utilizar o Pix você precisa cadastrar, com
muita facilidade, uma chave (apelido para os
seus dados bancários) diretamente no aplicativo
de seu banco e pronto, estará apto a utilizar to-

dos as vantagens que o Pix tem para você.
Como informado na edição anterior, para realizar
os pagamentos para a Cocatrel, basta acessar a
área Pix do aplicativo do seu banco e clicar na
opção “pagar” ou “pagar com chave manual”.
Importante ressaltar que nesta modalidade você
precisará saber o valor exato a ser pago e é imprescindível enviar o comprovante da transação
para o telefone (Whatsapp): 35 99707-5608, informando que tipo de conta está sendo paga.
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Mercado de Café
Dezembro foi marcado pela continuidade da alta
apresentada em novembro. Vale lembrar que a
estiagem ocorrida nas regiões cafeeiras do Brasil
foi a grande responsável pelo aumento de preços
ocorrido a partir da segunda quinzena de novembro,e também pela alta apresentada em dezembro.
Os preços em Nova Iorque subiram pouco mais do
que 1.000 pontos, passando de 106,50c/lb para
117,20c/lb entre as quinzenas de novembro. Em
dezembro, as duas primeiras semanas foram de
estabilidade com preços em torno de 119,20c/
lb; mas voltou a apresentar altas importantes nos
três períodos restantes, com média de 125c/lb.
Assim, com altas nas duas últimas quinzenas
de novembro e dezembro, o café saltou de
107c/lb em outubro para 125c/lb no final de
dezembro, uma alta acumulada de 1.800 pontos. Isso significou um aumento de preço de R$
527 (out) para R$ 572 (nov) e R$ 595 (dez), no
caso dos cafés bebida dura com 60 defeitos.
Entre a primeira e a segunda quinzena de dezembro, os preços físicos do café evoluíram
de R$ 583 para R$ 603 a saca de 60kg. A alta
em escada apresentada durante novembro e

dezembro mostra a tendência de alta, configurando-se importantes suportes de preços.
A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) divulgou seu 4º levantamento sobre a safra brasileira e apresentou o número de 63,08 milhões
de sacas colhidas. Portanto, mesmo superando o
recorde de 2018, quando o Brasil colheu 61,7 milhões, o mercado mostra-se positivo, com preços
médios em 2020 superiores aos cinco períodos
anteriores. Uma safra menor em 2021, em função
da bienalidade da produção somada à queda
prevista em função da falta de chuva no período de granação dos frutos, leva a crer que o ano
de 2021 também será bom em termos de preço.
Enfim, o ano de 2020 termina como um ano bom,
já que tivemos colheita recorde, com alta qualidade e bons preços. Entretanto, o ano de 2021
inicia-se com preocupações, visto que, mesmo
que ocorra aumentos de preços significativos,
isso poderá não compensar a queda da produção, que ao que tudo indica será importante, embora ainda não se possa prever sua magnitude.
Lúcio Caldeira

Mercado de Café
O ano de 2020 certamente entrará para a história da cafeicultura brasileira. Apesar da pandemia mundial provocada pela Covid-19, o ano
pode ser considerado muito bom para o agronegócio café. O Brasil bateu recorde na produção e, segundo o quarto levantamento de safra realizado pela Conab (Companhia Nacional
de Abastecimento), atingiu o volume de 63,08
milhões de sacas, superando a marca de 2018,
quando o país colheu 61,7 milhões de sacas.

ano de 2020 teve um preço médio de R$ 545
por saca. É o maior dos últimos seis anos. Representa um aumento de 28% em relação ao preço
médio de 2019, que fechou a R$ 426, ou seja,
um incremento médio de R$ 119 reais por saca.
De 2015 a 2020, somente nesse ano, o preço
médio ficou acima de R$ 500 a saca, mostrando
que nominalmente foi um ano de preços bons,
para não dizer ótimos, principalmente levando-se em consideração a alta produção do país.

Os números de exportação e consumo interno
ainda não foram “fechados” mas acredita-se em
recorde de exportação, na faixa de 43 milhões
de sacas exportadas e grande volume de consumo interno, próximo a 25 milhões de sacas.
O clima ajudou, principalmente na época da
colheita e isso contribuiu para a qualidade da
safra, considerada de excelente qualidade. O
dólar também ajudou, beneficiando as exportações, já que aumenta o poder de compra dos
países importadores. Isso sem falar que gera
preços mais remuneradores em reais, ou seja,
nos preços pagos aos produtores.

Somente um mês do ano apresentou preços inferiores a R$ 500 a saca: fevereiro, com preço
médio de R$ 498; e sete meses apresentaram
preços médios acima dos R$ 550: março (567),
abril (598), maio (597), agosto (593), setembro
(576), novembro (573) e dezembro (595).

O produtor também fez a sua parte e segue
avançado em produtividade, melhoria de qualidade e redução de custos. Mecanização, novos
espaçamentos, novas variedades e podas são
algumas questões que tem contribuído para
a evolução da competitividade do cafeicultor
brasileiro.
De acordo com preços médios do café tipo 6,
bebida dura, calculados pelo Cepea/Esalq, o

Entretanto, apesar de um 2020 bom, o produtor
entra o ano de 2021 com preocupações importantes: as altas temperaturas e a estiagem prolongada ocorridas nos períodos da primeira e
segunda floradas devem provocar importante
queda na produção do ano de 2021. Isso, juntamente com a questão da bienalidade (produção
menor em função da característica da planta do
café, que alterna anos de grande produção com
anos de produção menor).
Nesse contexto, espera-se para 2021, que os
preços permaneçam nos atuais patamares, ou
até apresentem alta. Mas também é provável
que não compensem a produção menor, provocando uma redução de faturamento para a
grande maioria dos produtores.

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, da TV Alterosa/SBT, e é colunista da Revista Cocatrel. É formado em Administração, especialista em Finanças, Mestre em
Estratégia e Doutor em Marketing.
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2020 - Safra histórica para o Brasil

Solução completa BASF.
Seu Legado de Café com
mais confiança e resultado.
Com as soluções BASF, você consegue mais da sua lavoura de café:
mais proteção, mais produtividade e mais resultados.
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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.

LANÇAMENTO
Queijo Prato Cobocó

Disponível nos mercados da região
e nas Cafeterias Cocatrel

Compromisso com a qualidade
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CAPA

“2020 foi um ano atípico em vários sentidos. Um
bom ano para a cafeicultura, quando tivemos safra positiva, de grande qualidade e bons preços
e quando a Cocatrel traçou e cumpriu sua meta
de pagar bem pelos cafés dos produtores durante o correr da safra. Ano em que precisamos nos
adaptar para a prestação de serviços remotos, agilizando mudanças, realizando as feiras digitais e
cumprindo o objetivo de estarmos perto, mesmo
distantes, devido a todas as restrições da pandemia.” (Marco Valério Araújo Brito)
Apesar de diferente, 2020 foi um ano de muito trabalho e grandes resultados para a Cocatrel. Confira os principais acontecimentos na retrospectiva
2020:
EXPANSÃO E MELHORIAS
CAFETERIA EM NEPOMUCENO
A Cocatrel inaugurou, em Nepomuceno, uma nova
cafeteria, dentro da sua loja. Ali foi criado um espaço moderno, aconchegante, perfeito para reuniões de negócios e também para colocar o papo
em dia com os amigos. Além da cafeteria, cooperados e cidadãos nepomucenenses podem contar
com todos os produtos das linhas de laticínios, cafés e presentes disponíveis no local.

cípio, e outra na Unidade de Cereais, em Três Pontas, que visa gerar energia para a sustentabilidade
da unidade e da sede administrativa. Na indústria
de laticínios, mais uma usina está sendo implantada. O investimento nas indústrias trará uma economia de 31,45% nas contas de energia da Cocatrel.
ARMAZÉM PARAÍSO
A ampliação do armazém Paraíso foi 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 cerimônia, que ocorreu de maneira fechada
ao público em função dos problemas decorrentes
do Covid-19.
O investimento de aproximadamente R$ 2.570.000
engloba a construção de um barracão de 4.000
metros quadrados e melhoria na infraestrutura de
recebimento de café. Com o novo galpão, a capacidade do armazém passa a ser de quase 200.000
sacas de café.

NOVOS SILOS EM NEPOMUCENO
NOVOS PONTOS DE RECEBIMENTO
Novos pontos de recebimento foram abertos em
novos municípios, atendendo a pedidos de cooperados daquelas regiões: Varginha e Três Corações.
USINAS FOTOVOLTAICAS
Duas usinas fotovoltaicas foram inauguradas: uma
em Nepomuceno, que permitiu que a cooperativa
se tornasse totalmente autossustentável no muni18
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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 implantação de 8 novos silos, com capacidade total para 80
mil sacas de café, sendo 2 silos para 40 mil sacas e
outros 6 silos de expedição, com capacidade para
2.500 sacas, cada.

CAPA

Para melhorar ainda mais o serviço prestado pela
cooperativa no município, no armazém também
foi construída mais uma boca de recebimento, exclusiva para sacarias.
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CEREAIS
Na Unidade de Cereais foi implantado o centro de
distribuição para rações, farelos, ensaque de milho e fubá. Isso abriu espaço na loja matriz, deixando ambos mais organizados e de fácil acesso ao
cooperado.
COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ
Em 2020, as salas do setor comercialização passaram por reestruturação e novos colaboradores
foram contratados para um atendimento mais eficiente e individualizado do cooperado que ainda
prefere vender seus cafés presencialmente.

CAFETERIA E LOJA EM SANTANA DA VARGEM
A Cocatrel realizou um concurso para arquitetos
e engenheiros civis, para que desenvolvessem um
projeto para a cafeteria e para a loja de Santana da
Vargem. Com o projeto em mãos, as obras foram
iniciadas.
TORREFAÇÃO
A Cocatrel inaugurou oficialmente sua nova torrefação, que agora está em um amplo espaço, equipada com maquinário moderno e softwares de
torra de última geração, que garantem uma bebida de extrema qualidade para o consumidor final.
Todos os cafés industrializados da linha Cocatrel
são torrados na ali, inclusive os cafés da linha Montrês e os Melhores Cafés Cocatrel.

Além disso, um novo ponto de atendimento presencial foi inaugurado na loja matriz, com a facilidade de que, quando for comprar seus insumos,
lá mesmo ele poderá realizar os mesmos serviços,
com conforto, facilidade de estacionamento e
toda segurança que já tem na sala de vendas da
administração.
Além das vendas presenciais, o cooperado também tem a opção de utilizar o whatsapp ou o portal do cooperado para vender seus cafés.
ARMAZÉM COQUEIRAL
O terreno em Coqueiral foi adquirido e o projeto
civil já aprovado. Em breve, a Cocatrel iniciará as
obras do novo armazém de Coqueiral para atender a crescente demanda de recebimento de cafés no município.

LOJA EM CÓRREGO DO OURO
Na tarde de 28 de julho, a Cocatrel inaugurou sua
nova loja em Córrego do Ouro. Na inauguração,
o presidente Marco Valério Araújo Brito destacou
que os melhoramentos em estrutura no distrito
acontecem gradativamente desde o 2019, quando foram concluídas as obras do armazém. Marco
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 46
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Valério afirma que os cooperados do Córrego do
Ouro e região entenderam o chamado da Cocatrel
aderindo e sendo participativos nas ações e serviços a eles ofertados.

“Os números são extremamente expressivos. Temos batido seguidos recordes de recebimento e
Córrego do Ouro tem contribuído muito. Deixo
aqui um agradecimento muito carinhoso aos produtores de Campos Gerais, de Córrego do Ouro
e região pela qualidade e volumes expressivos de
cafés entregues até aqui.”
FEIRAS E EVENTOS
BSCA MICRO-REGION SHOWCASE- ILICÍNEA
Com o intuito de valorizar os produtores e os cafés da região de sua área de ação, a Cocatrel, em
parceria com a BSCA e Apex Brasil, promoveram o
evento, que além de trazer 20 compradores internacionais, realizou um simpósio com informação
de qualidade para os cafeicultores, trazendo grandes especialistas para Ilicínea, em janeiro.
“Um dos objetivos principais do evento foi conectar o produtor ao comprador, proporcionando a
ambos grandes experiências. A Cocatrel vem fazendo isso há três anos, através do Direct Trade,
não só em Ilicínea, mas em todos os municípios da
área de ação da cooperativa, o que tem nos viabilizado grandes negócios com traders do mundo
inteiro e alavancado as exportações da Cocatrel,
principalmente as de cafés finos e especiais”, explica Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.
COCATREL NA GUATEMALA
O presidente da Cocatrel, Marco Valério Araújo Brito, foi convidado para palestrar na primeira
Conferência Regional 4C, com os stakeholders da
20
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América Latina. No dia 23 de janeiro, na cidade de
Antígua, na Guatemala, ele falou sobre os cafés
industrializados, o reposicionamento dos cafés
Cocatrel com a utilização dos selos da Abic, sobre
o mercado consumidor no Brasil e também da
importância das informações contidas nas embalagens dos cafés especiais da Cocatrel, como a
rastreabilidade da origem, reivindicando regras
mais rígidas para a rotulagem dos cafés brasileiros
como um todo.

PRÉ-ASSEMBLEIA NO NÚCLEO CARMO DA CACHOEIRA / SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
As pré-assembleias são mecanismos formais de
governança, visto que um de seus principais objetivos é garantir transparência e prestação de contas aos cooperados sobre as condições econômico-financeira e social da organização.
Diretores, conselheiros e cooperados se reuniram
em Carmo da Cachoeira para, além da prestação
de contas, terem a oportunidade de falar, ouvir e
tirar todas as dúvidas a respeito da cooperativa.
Devido à situação que deixou o País em estado
de calamidade pública, as pré-assembleias que
seriam realizadas para os núcleos Nepomuceno/
Coqueiral e Guapé/Ilicínia, foram canceladas.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Cocatrel realizou Assembleia Geral Ordinária
(AGO) para deliberar sobre a prestação de contas, destinação das sobras e para eleger os componentes do Conselho Fiscal para o mandado
2020/2021. Todos os assuntos pautados foram
aprovados.
A assembleia aconteceu presencialmente, com
todas as medidas restritivas tomadas, e também
foi transmitida ao vivo pelo canal da Cocatrel no
YouTube, garantindo transparência na prestação
de contas para os cooperados.

ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL
Durante a AGO, aconteceu também a eleição da
chapa única formada para o Conselho Fiscal. Importante ressaltar que todos os novos conselheiros vieram do Conselho Consultivo da Cocatrel e
foram capacitados ao longo do ano para que pudessem assumir a vaga, são eles:
•
•
•
•
•
•

sentatividade política do país, agregando 15 cooperativas de três importantes regiões agrícolas do
Estado: Cerrado Mineiro, Matas de Minas e Sul de
Minas Gerais. São mais de 40 mil produtores responsáveis pela comercialização de 5 milhões de
sacas de café, captação de 160 milhões de litros
de leite, produção de 150 mil toneladas de ração,
movimentando de R$ 1,45 bilhão em insumos e
gerando um faturamento anual médio de R$ 5 bilhões.
FECON
A 8ª edição da Feira Cocatrel de Negócios, única
realizada em formato presencial, entre os dias 10 e
12 de março, em Três Pontas, superou as expectativas e, ao fim dos três dias de evento, foi responsável pela geração de R$ 18 milhões em negócios.

Claudio Herodiano Nonato
Jacques Fagundes Miari
Marcos Ovídio Marques
Taiane Miranda Tiso
Eugênio Machado Piedade
Vagner Teixeira Reis

MARCO VALÉRIO ASSUME A PRESIDÊNCIA DA
COCCAMIG

De acordo com o presidente da Cocatrel, Marco
Valério Araújo Brito, o sistema barter, modalidade
de comercialização em que o produtor utiliza o
próprio café como moeda de troca por produtos
e insumos, contribuiu para que a feira alcançasse
números tão expressivos.
FEIRA COCCAMIG CAFÉ COM TV

No dia 18 de março, em Assembleia Geral Ordinária, foi eleita a nova diretoria da Coccamig, que
tem como presidente Marco Valério Araújo Brito,
também presidente da Cocatrel, e Leonardo de
Mello Brandão, membro do Conselho de Administração da Cooperativa Agropecuária do Vale do
Sapucaí (Coopervass), como vice-presidente.
Ao longo destes 35 anos, a Coccamig tornou-se
uma das principais entidades de negócios e repre-

A Cocatrel participou da Feira Digital Coccamig
Café com TV, que aconteceu entre os dias 22 e 26
de junho, com muito êxito. Os cooperados fizeram
suas aquisições de insumos, que totalizaram no
montante de R$30 milhões.
Devido às restrições impostas pela pandemia do
coronavírus, a feira virtual foi uma iniciativa que
reuniu cooperativas e empresas do setor agrícola
em uma plataforma digital e possibilitou aos produtores as compras dos insumos necessários para
suas lavouras.
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2019 foi um ano de grandes resultados para a
Cocatrel, que bateu recordes de recebimento em
anos de bienalidade baixa, de faturamento, chegando próximo a R$1 bilhão, de comercialização
de café e também de sobras, que totalizaram o
montante de R$16.014.341,00. Desse valor, de
acordo com a decisão assemblear, 50% foram
para os fundos de reserva da cooperativa e os outros 50%, R$8.007.170,50 foram distribuídos aos
cooperados.

MELHORES CAFÉS 2020

CAPA

Na noite de 11 de novembro, a Cocatrel anunciou
os 25 produtores com os melhores cafés da safra.
O número de premiados cresceu proporcionalmente ao aumento de cafés especiais recebidos
pela cooperativa, evidenciando a diversidade de
sabores e atributos das regiões onde a Cocatrel
atua.

A Cocatrel participou com estande virtual e proporcionou a venda presencial, em todas as lojas
da cooperativa, com ótimos preços e condições
para adubos e defensivos.
COCATREL CELEBRA SUCESSO DA 23ª EDIÇÃO
DA EXPOCAFÉ
A Expocafé é considerada a maior feira da cafeicultura no Brasil e uma das principais difusoras de
tecnologias no segmento. Em 2020, devido às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, a
feira aconteceu de forma virtual, em uma plataforma digital para a apresentação de produtos e soluções para a lavoura.
A Cocatrel, desde a 1ª edição da Expocafé, há 23
anos, faz parte do comitê gestor e participa da feira. Este ano não foi diferente. Os cooperados puderam adquirir maquinários, adubos e defensivos
com condições especiais, totalizando um volume
de negócios na casa dos R$7 milhões.
FECON DIGITAL
A Cocatrel realizou mais uma edição da Feira Cocatrel de Negócios (Fecon), que aconteceu de
maneira remota, através da plataforma da 2ª Feira
Digital Coccamig. Durante os dias do evento, as
negociações aconteceram com o auxílio dos técnicos da cooperativa e os cooperados aproveitaram
para adquirir insumos para lavoura, principalmente fertilizantes e defensivos, com preços especiais,
o que gerou um volume de vendas de R$22 milhões.
22
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Importante frisar que o evento “Melhores Cafés
Cocatrel” não se trata de um concurso e sim de
uma premiação, que tem como objetivo reconhecer os produtores que tiveram os melhores cafés dentre as mais de 48 mil amostras recebidas,
classificadas e provadas pela equipe da Cocatrel.
Coube ao Cocatrel Direct Trade (CDT), a missão de
avaliar as amostras consideradas como diferenciadas, atribuindo a elas notas de acordo com alguns
tópicos como: aroma, uniformidade, doçura, sabor, acidez, corpo, finalização, dentre outros.

COCATREL
CAPA

SIC 2020
Principal evento nacional do setor e um dos cinco maiores do mundo, a Semana Internacional
do Café (SIC) precisou se adaptar com a chegada
da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19). Realizado anualmente em BH, a edição
2020 aconteceu 100% digital, através de uma
plataforma exclusiva, desenvolvida especialmente para a SIC.
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 46
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Produtores, classificadores, torrefadores, traders,
exportadores, proprietários de cafeterias, baristas e especialistas conheceram as novidades
do mercado e puderam também descobrir e ter
acesso a quem produz os melhores cafés brasileiros da safra 2020/2021, no concurso Coffee of
the Year Brasil.
COOPERADOS DA COCATREL DESTACAM-SE
NO COY 2020

em categorias de acordo com a maneira com que
eles utilizam e se relacionam com a cooperativa.
“O Plano de Fidelidade visa beneficiar aqueles
cooperados que vêm sendo fiéis à cooperativa
ao longo dos anos, mudando a lógica do mercado, que geralmente beneficia o produtor que
atrasa e depois negocia; que beneficia o grande
e não o pequeno. Aqui, o cooperado bem classificado receberá prêmios na forma de benefícios,
seja ele grande, médio ou pequeno”, afirma Marco Valério Araujo Brito, presidente da Cocatrel.
NOVO SISTEMA: SAP

Criado em 2012, o Coffee of the Year (COY) tem
como objetivo reunir os melhores cafés do Brasil
e eleger os grandes destaques do ano, incentivando assim o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas
origens do café.
Destas amostras, as 45 melhores classificadas
foram para a final do concurso. Dentre elas, estavam os cafés de Denilson Antônio Costa, da
Fazenda Furnas, de Ilicínea, e de Aurélio Felizali,
que é de Três Pontas, mas tem sua propriedade, a
Fazenda Terras Altas, em Ingaí. Aurélio terminou
o COY com a excelente 7ª colocação entre os cafés arábica de todo o Brasil.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
PROGRAMA DE FIDELIDADE COCATREL
A Cocatrel inovou e criou o Plano de fidelidade
Cocatrel. Visando entregar benefícios aos cooperados que são realmente fieis, a cooperativa
desenvolveu um sistema de pontuação baseado
em 13 indicadores, que classifica os cooperados
24
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A Cocatrel realizou vários estudos para a troca
do sistema de ERP (sistema de planejamento da
gestão empresarial) da cooperativa, com o objetivo de integrar todos os departamentos da
empresa, com soluções personalizadas que proporcionem praticidade na produção, fluidez na
comunicação interna, transparência e agilidade
na resolução dos problemas gerenciais diários.
Pensando na melhoria contínua e na excelência
dos serviços prestados aos cooperados, a Cocatrel, depois dos estudos finalizados, decidiu
trocar o sistema de EPR para o SAP. “O SAP é o
melhor e mais seguro sistema do mundo na atualidade, por atender às normas de governança
e compliance exigidas internacionalmente e, por
conta disso é utilizado pelas principais empresas
multinacionais. Só para exemplificar, as empresas que trabalham com esse sistema conseguem,
dentre outras coisas, melhorar o rating junto aos
bancos. Queremos segurança e transparência
em todos os processos realizados na cooperativa”, explica Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.
O pontapé inicial para o início da implantação da
troca do sistema foi dado em março e, durante o

ano de 2020, a cooperativa percorreu por todas
as fases do planejamento, tendo a virada oficial
do Cobol para o SAP marcada para janeiro de
2021.

Se antes da pandemia a prestação de serviços
remotos já era importante, com a quarentena e
as medidas restritivas contra o coronavirus, eles
tornaram-se essenciais. Em 2020 o portal do cooperado trouxe mais funcionalidades para facilitar
o acesso aos serviços da Cocatrel, sem que ninguém precisasse sair de casa.
Pelo portal do cooperado é possível:
• consultar saldos;
• consultar as vendas já realizadas;
• simular uma venda;
• emitir nota fiscal de transporte de café;
• vender seu café;
• solicitar adiantamento;
• consultar e imprimir comprovantes de Imposto de Renda;
• consultar e imprimir resultados de análises
de solo e folhas;
• imprimir segunda via do boleto da Unimed.

O café de entrada da cooperativa é o Mokinha
Cocatrel. Posicionado na categoria Tradicional,
possui sabor e aroma intensos e torra média. Na
categoria Superior, está o Cocatrel Superior, que
possui sabor suave e aroma intenso. Buscando a
adequação aos selos da Abic, a Cocatrel substituiu o Gourmet Suave e está lançando este maravilhoso café para o seu dia-a-dia. A categoria
dos cafés Gourmets apresenta os cafés industrializados de melhor qualidade, que representam
cerca de 12% do mercado. Para essa categoria,
a Cocatrel apresenta o Reserva Cocatrel. Em versões lata, vácuo e cápsulas compatíveis com as
máquinas Nespresso, o café é produzido a partir
de grãos selecionados de cafés especiais e vai
agradar os paladares mais exigentes.
A Cocatrel ainda mantém em sua linha de cafés
duas preciosidades: a linha de cafés Montrês e
os “Melhores Cafés Cocatrel”.
Os cafés Cocatrel podem ser encontrados nos
melhores mercados, nas cafeterias Cocatrel e na
loja online da cooperativa: lojacocatrel.com.br

PRODUTOS
1 ANO DO GRUPO CAFEÍNA COM LANÇAMENTO DE
NOVOS CAFÉS MONTRÊS PRODUZIDOS POR ELAS

A Cocatrel comemorou um ano do grupo Cafeína Cocatrel. Em pouco tempo, o grupo formado apenas por mulheres (cooperadas, esposas e
filhas), alcançou visibilidade e reconhecimento,
nacional e internacionalmente, pela seriedade
com que tem sido trabalhado pela cooperativa.
Para celebrar um ano do Cafeína, a Cocatrel lançou dois cafés da linha Montrês, com rastreabilidade e totalmente produzidos por mulheres:
Aurora e Jasmine.
LINHA DE CAFÉS COCATREL
A Cocatrel reposicionou sua linha de cafés industrializados, que foram adequados às categorias

CAFÉS MONTRÊS LIMA E COBRE
Anualmente a Cocatrel lança novos e especialíssimos cafés na sua linha Gourmet Montrês e, já
que a safra de 2020 apresentou cafés de excelente qualidade, coube ao Cocatrel Direct Trade
(CDT) preparar dois blends para os apreciadores
de cafés especiais, com aromas e notas diferenciadas, 100% arábica e produzidos no sul de Minas.
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PORTAL DO COOPERADO: A COOPERATIVA
NA SUA CASA

da Abic e estão em novas embalagens. Todos
eles são 100% arábica produzidos no sul de Minas.

CAPA

O Montrês Lima possui notas de lima e raspas
de limão. Seu corpo leve traz doçura na medida
certa. A acidez cítrica apresenta ainda um toque
floral.
O Montrês Cobre possui notas de doce de leite
e chocolate caramelado. Sua doçura é intensa, o
corpo aveludado é marcante, e a acidez delicada
é agradável na boca.

RESPONSABILIDADES
“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 sofrem? Queremos ser responsáveis
para promover a sustentabilidade dos cooperados, dos colaboradores, dos fornecedores, da
comunidade e dos municípios onde estamos inseridos”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona
de Três Pontas (Cocatrel).
SEMANA COCATREL CAFÉ E CULTURA
A Cocatrel realizou, durante os dias 1º e 6 de junho, uma semana inteira de programação cultural diversificada, no formato de lives, e atingiu o
objetivo de levar alegria e informação para toda
comunidade, em tempos de distanciamento social
A Cocatrel tem como propósito fomentar a responsabilidade social, ambiental e cultural em to26
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das as comunidades onde atua. Em um momento
onde a arte e os shows ao vivo estiveram impedidos de acontecer, a Semana Cocatrel Café e Cultura foi palco para que artistas locais pudessem
trabalhar e receber por isso. Na programação da
Semana Cocatrel Café e Cultura, seis dias muito
especiais que contaram diariamente com lives
que foram bastante acessadas pelo público.
Nos três últimos dias de live, a Cocatrel abraçou a
8ª edição do Festival Canto Aberto, em uma parceria com a Prefeitura Municipal de Três Pontas.
O festival recebeu artistas nacionais e locais, em
apresentações emocionantes, e contou também
com dois pockets shows, do cantor Kiko Continentino e da banda 14 bis.
O apoio e parceria com a Prefeitura Municipal de
Três Pontas na realização do Festival Canto Aberto trouxe resultados tangíveis para o município,
que melhorou sua pontuação junto ao estado de
Minas Gerais e aumentou em 30% a arrecadação
de ICMS cultural para a Três Pontas. Um exemplo
prático da importância de se investir com responsabilidade e com o foco na sustentabilidade
de todos. Um pequeno investimento feito na cultura, trouxe um grande retorno financeiro para o
município, que vai conseguir realizar ainda mais
cultura, para toda a população.

sar uma significativa quebra da safra em 2021.

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

O departamento técnico da Cocatrel reforçou
que impactos negativos devido às condições climáticas poderão comprometer a próxima safra,
sendo que as lavouras poderão apresentar danos de maior ou menor intensidade, de acordo
com alguns fatores, como: presença de matéria
orgânica e cobertura do solo, tipo de solo, manejo nutricional do cafeeiro, idade da lavoura,
ocorrência de pragas como bicho-mineiro, entre
outros.

HOMENAGEM AOS QUE CONTINUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA O CORONAVIRUS

Neste contexto, verificou-se que a safra 2021,
que será de bienalidade baixa, poderá ainda sofrer as consequências desses fatores climáticos
acima relacionados, e a safra 2022 poderá sofrer
reduções de produção devido ao menor crescimento vegetativo.
DIA DE COOPERAR

No dia internacional do Café, a Cocatrel, representando seus cooperados, fez doação de cafés
para os hospitais das cidades onde atua, homenageando os profissionais de saúde que estão
na linha de frente da batalha contra a pandemia
do coronavírus.
A cooperativa decidiu enviar cafés para todos os
médicos e enfermeiros dos hospitais da sua área
de ação, porque além de merecerem gratidão,
mereceram também um café de qualidade, para
que tenham energia para superarem os desafios
do dia-a-dia e disposição para lidar com todas
as dificuldades e urgências que ainda irão surgir.
COCATREL ALERTA PARA AS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA SECA
Para alertar os produtores e também o mercado,
a Cocatrel, através de seu departamento técnico,
publicou vídeos e artigos sobre o problema da
seca para a produção de café, que deverá cau-

Em 2020, devido à pandemia, o Dia C precisou se
adequar ficando restrito a lives e doações. As cooperativas Cocatrel, Sicoob Copersul e Unimed
Três Pontas arrecadaram cerca de 1 tonelada
de alimentos, materiais de higiene e agasalhos.
Tudo o que foi arrecadado foi destinado para os
projetos sociais da cidade que auxiliam famílias
em vulnerabilidade social. Na troca solidária,
quem doou recebeu uma máscara personalizada
do Dia C.
Para celebrar o projeto, Cocatrel, Unimed e Sicoob realizaram, no dia 8 de agosto, uma mega
live da banda Ummagumma The Brazilian Pink
Floyd, obtendo cerca de 35 mil visualizações. A
banda trespontana é reconhecida nacionalmente e tem muitos fãs pelo Brasil, que ficaram ainda
mais fãs ao saber que todos os músicos da banda
abriram mão dos seus cachês para que o show
pudesse ser realizado.
Essa grande parceria é mais uma ação social que
visa valorizar os músicos locais neste momento
de isolamento e restrições. Durante a live, todos
tiveram a oportunidade de contribuir com o cachê da banda e com o projeto, fazendo doações.
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COCATREL ULTRAPASSA A MARCA RECORDE
DE 2 MILHÕES DE SACAS RECEBIDAS
2.111.983 milhões de sacas recebidas, esse é o
relevante número alcançado pela Cocatrel em
2020. Um resultado que celebra um ano de muito trabalho, dedicação dos funcionários e que
reforça o propósito da cooperativa de ser base,
estar perto e de ser totalmente segura para o negócio do cooperado.

“Nos propusemos a meta de recebimento de 2
milhões de sacas de café, por acreditar que poderíamos conquistar ainda mais a fidelidade e a
confiança do nosso cooperado e, também uma
maior participação do mercado, e foi o que aconteceu. Estamos muito orgulhosos por batermos
recordes em todos os municípios onde a Cocatrel
atua e por concretizarmos um trabalho criterioso
e muito bem-feito que vem sendo realizado por
todos nós, diretoria, conselhos e funcionários,
com o foco na sustentabilidade da cooperativa
e na competitividade dos nossos cooperados”,
afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da
Cocatrel.
COMEMORAÇÃO COM OS COLABORADORES

Para celebrar esse grande feito com os colaboradores, que dedicaram tanto para que essa meta
fosse superada, a Cocatrel organizou, para eles,
uma festa surpresa no dia em que alcançou a
marca de 2 milhões. No final da tarde, com cada
um no seu próprio departamento para que não
houvesse aglomerações, a cooperativa inteira
parou para comemorar, com diretores e conselheiros, os 2 milhões de sacas recebidas.
28
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LEITE E CEREAIS
Em 2020 a Cocatrel bateu recordes de recebimento de cereais e de faturamento nos laticínios,
o que demonstra que, além do café, a diversificação de culturas também traz bons resultados
não só para os cooperados, mas também para a
cooperativa.
A diversificação das culturas agrícolas tornou-se
importante alternativa de renda para os produtores. A agropecuária, com destaque para a produção de leite, há muito tempo anda junto com
o café, mas nas últimas décadas a produção de
cereais, com destaque para a soja e o milho, vem
crescendo e se desenvolvendo na região.
A Cocatrel vem acompanhando esse crescimento e investindo em suas estruturas de laticínios
e recebimento de cereais, para cada vez mais
atender com eficiência os cooperados, que estão buscando capacitação, se profissionalizando
e investindo em tecnologias, que resultam em
maior produtividade e qualidade de seus produtos.

JURÍDICO

Cafe´ com Lei
Registro e Depósito da Cédula de Produto Rural
O Conselho Monetário Nacional editou, em 27
de novembro de 2020, a Res. 4.870/20, que regulamenta o registro e depósito de Cédulas de
Produto Rural, nos termos que dispõe a nova redação do art. 12 da Lei da CPR.

sas privadas, estarão temporariamente dispensadas de registros, segundo a regra dos incisos
I, II e III do art. 2º da Resolução, que tomou por
base o valor referencial de emissão para escalonar a obrigatoriedade:

Segundo o art. 12 da lei 8.929/94, que teve
sua redação alterada pela Lei do Agro (Lei
13.986/20), as CPR’s emitidas a partir de 1º de
janeiro de 2021 deverão ser registradas ou depositadas em entidades autorizadas pelo Banco
Central do Brasil.

I – R$1.000.000,00 (um milhão de reais), emitida
no período de 1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021;

•

Registro de CPR’s emitidas em favor de
instituições financeiras e outras

Conforme Resolução 4.870/20, a partir de 1º janeiro de 2021 todas as CPR’s emitidas em favor
de instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e aquelas negociadas nos mercados de
bolsas ou de balcão deverão ser registradas ou
depositadas em entidade registradora ou depositária central autorizadas pelo Banco Central do
Brasil a exercer essas atividades.
•

CPR’s dispensadas de registro

As CPR´s emitidas fora dessas condições, como
as emitidas em favor de particulares ou empre-

II – R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), emitida no período de 1º de julho de 2021 a
30 de junho de 2022;
III – R$50.000,00 (cinquenta mil reais), emitida
no período de 1º de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2023.
•

Requisitos adicionais da CPR

Vale ressaltar, ainda, a adição, pela Resolução,
de mais um requisito essencial de validade do
título, a saber, a exata indicação do valor referencial de emissão, com indicação do preço, da sua
data de apuração e a identificação da instituição
divulgadora do índice e da praça ou do mercado
de formação do preço.
Taciana Rosa Figueiredo - Departamento Jurídico
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FERRUGEM DO CAFEEIRO
A doença é causada por um fungo, com
nome Hemileia vastatrix que possui esporos
de cor alaranjada (Imagem 1) que podem ser
disseminados à longa distância pelo vento,
insetos, homem, gotas de chuva, etc.. O fungo provoca lesões na folha do cafeeiro, causando desfolha e chegando a prejudicar a
sua produtividade. Dependendo do nível de
dano, a ferrugem pode levar à seca de ramos
e ao aparecimento de brotações acentuadas.

Devido ao estresse hídrico prolongado nestes últimos meses de 2020, as plantas têm se
apresentado debilitadas e com grande perda de folhas. Assim, o mais indicado é realizar o monitoramento dos talhões, realizando
amostragens e verificando o índice de controle da ferrugem. Se constatado o índice de
3 a 5% de folhas com sintomas, deve-se realizar o controle.
Os tipos de controle mais utilizados são os
culturais e os químicos. No cultural pode ser
realizado o plantio com variedades tolerantes a doença, adubações equilibradas e utilização de maior espaçamento entre as plantas a fim de proporcionar maior entrada de
ar e sol entre as plantas.

Imagem 1- Folha do cafeeiro com os sintomas da ferrugem.

A evolução da doença é favorecida pelas
temperaturas de 20 a 24°C e pela presença
de umidade (chuvas e orvalho), cargas pendentes altas também influenciam o aumento da doença, visto que as reservas que dão
resistência a planta são deslocadas para a
frutificação, deixando assim a planta mais
suscetível a pragas e doenças. Outros fatores
que influenciam na incidência da ferrugem
são locais mais sombreados e úmidos, assim
como adubações e tratos culturais mal feitos.
O período de maior incidência da ferrugem
é de dezembro a maio/junho.
30

REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 46

O controle químico pode ser realizado via
folha, via solo (drench) ou em conjunto entre eles. A maioria das empresas de defensivos indicam que o controle deve ser sempre
preventivo visando uma maior eficiência dos
produtos. Vale salientar que para a maior eficiência do controle químico e para que ele
seja mais econômico é necessária grande
atenção na tomada de decisão em relação
ao momento da aplicação, dose, modo de
aplicação e condições climáticas no momento do seu uso.
Qualquer dúvida, procure o departamento
técnico da Cocatrel
Fonte: Gosto do meu Cafezal. J. B. Matiello
Eng. Agrônomo Luiz Cláudio M. Nogueira

SUSTENTABILIDADE

Devolução de embalagens
vazias de agrotóxicos
O IMA juntamente com os postos e centrais de
devolução de embalagens vazias de agrotóxicos
estão endurecendo a fiscalização. Assim, precisamos do auxílio do produtor no sentido de entregar corretamente as embalagens de agrotóxicos
nos postos e centrais.
As embalagens dever estar:
•

Tríplice lavadas (como demonstrado ao lado);

•

Para embalagens flexíveis, o recomendado é
que estas sejam colocadas em sacos de resgate e entregues nos postos ou centrais de
recebimento.

•

Furadas;

•

Tampas e anéis devem ser entregues separadamente.

Na nossa região, existem os seguintes locais de
entrega de embalagens de agrotóxicos que são
credenciados pela Cocatrel.
Três Pontas
Central de Recolhimento de Embalagens Vazias
Rua Barão da Boa Esperança, 2340
Segunda a sexta-feira
7h às 11h e 12h30 às 17h
Telefone: 3266-5167
Carmo da Cachoeira
Posto de Recolhimento de Embalagens Vazias de
Carmo da Cachoeira - ADRICC
Distrito Industrial, 280
Segunda a sexta-feira
8h às 11h e 13h às 16h30
Nepomuceno
Posto de Recolhimento de Embalagens Vazias de
Nepomuceno - ADRINEP
Rua João Baratti,1255, Bairro Cleide Alves Vilela
Segunda a sexta-feira
7h às 11h e 12h30 às 17h
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PATRULHA RURAL REALIZA ENCONTROS
COM EMATER E CONSEP

Como parte do incremento das estratégias
de policiamento rural adotado em 2020
pelo Comando da 151a Cia PM, a Patrulha
Rural de Três Pontas e Santana da Vargem
realizou, em 25 de novembro, encontro
com a Emater.

aos trabalhadores do campo e aos produtores. Também nesta data, a Patrulha Rural
esteve reunida com o senhor Paulo Fasano,
o qual é membro do Conselho Municipal de
Segurança Pública da cidade de Três Pontas.

Durante o encontro, foi apresentada a importância do envolvimento de organizações
ligadas à economia e produção rural para a
promoção de segurança pública, por meio
do relacionamento comunitário e dos laços
de parceria firmados com a Polícia Militar
que busca como resultado, um objetivo comum que é mais segurança e tranquilidade

Durante o encontro, o senhor Paulo Fasano,
representando o Consep, prestou grande
apoio à Patrulha Rural. O Consep vem auxiliando muito para que a busca por melhorias na prestação de serviço de segurança
pública, seja uma constante por parte da
Polícia Militar.

EM 2020, PATRULHA RURAL ESTREITOU OS LAÇOS
COM O HOMEM DO CAMPO E AGREGOU PARCERIAS
No ano de 2020, a Polícia Militar priorizou
o cumprimento da missão: "Servir e Proteger o Cidadão". Nesse contexto, destaca-se
a importância da conexão entre a população e a polícia, garantindo o repasse de
informações aos agentes que compõem o
sistema de Defesa Social, os quais direcionam suas atuações pontualmente, onde for
necessário.
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A equipe da Patrulha Rural de Três Pontas e
Santana da Vargem, por sua vez, tem realizado ações de prevenção incluindo a abordagem de veículos em estrada vicinais para

SEGURANÇA

identificação das pessoas que estão transitando na estrada de terra, buscando identificar as pessoas que estão passando, verificando se são trabalhadores e produtores
rurais da região, afastando assim a presença
de suspeitos e atuação criminal.
Assim também, a PM estreitou os laços com
o homem do campo e agregou parcerias
que contribuíram com o policiamento na
zona rural, intensificando suas ações de
prevenção na área rural visando o combate
ao crime e a redução dos índices criminais.
Desta forma a Polícia Militar agradece ao
produtor rural e morador do campo pela
confiança em seu trabalho. Que no ano de
2021 as parcerias sejam reforçadas e contribuam ainda mais com a segurança na zona
rural.
Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano
2019
2020

Jan
126,0
204,5

Fev
247
413,3

Mar
215
87,5

Abr
88,0
34,8

Mai
80
20

Ano
2019
2020

Jan
149,0
338

Fev
281
533,5

Mar
249
138

Ano
2019
2020

Jan
110,5
235

Fev
331
485

Mar
280
136

Abr
122,5
30

Ano
2019
2020

Jan
95,8
271,3

Fev
243,4
407,7

Mar
220,7
57,6

Abr
66,6
27,6

Ano
2019
2020

Jan
109,0
235,5

Fev
336,0
679,5

Mar
246,5
100

Abr
90
30

Ano
2019
2020

Jan
152,0
263,5

Fev
340,0
577

Mar
298
78,5

Abr
82,0
15

Ano
2019
2020

Jan
145,5
355

Fev
285
556

Mar
165
110

Abr
79,0
10

Ano
2019
2020

Jan
215

Fev
564,5

Mar
70,5

Abr
22

Jun
0
8,4

Jul
4,6
0

Ago
6,4
18,8

Set
75
14,8

Out
64,4
24,6

Nov
204,7
139

Out
76
30

Nov
211,5
179

Dez
Total
162,3 1.273,4
434 1.399,7

Dados pluviométricos: Nepomuceno
Abr
42,5
23

Mai
50
20

Jun
0
10

Jul
2
0

Ago
6
8

Set
73
30

Dez
207
411

Total
1.347,0
1.720,5

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Mai
59
22,5

Jun
0
7,5

Jul
11
0

Ago
31
17,5

Set
70
12

Out
12
45

Nov
180
115

Dez
Total
166,5 1.373,5
429 1.534,5

Out
40,6
37,9

Nov
143
86,2

Dez
Total
136,7 1.067,9
380 1.338,9

Out
84
88

Nov
178
113

Dez
Total
168,5 1.376,5
325 1.661,5

Out
25
42

Nov
151,5
196

Dez
Total
196,5 1.413,5
502 1.714,5

Dados pluviométricos: Coqueiral

ÍNDICE
DE
CHUVAS

Mai
43
31

Jun
0
6,5

Jul
9,6
0

Ago
7,5
16,2

Set
61
16,9

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Mai
52
20

Jun
6
16,5

Jul
10
0

Ago
25
20

Set
71,5
34

Dados pluviométricos: Ilicínea
Mai
76,5
25

Jun
0
1

Jul
5,5
0

Ago
23,5
7,5

Set
63
7

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo

Dados comparativos (em mm³)

Mai
43
25

Jun
12
6

Jul
1
0

Ago
8
20

Set
62,5
20

Out
161
80

Nov
190,5
160

Out
52
115

Nov
161
169

Dez
172
305

Total
1.324,5
1.647,0

Dados pluviométricos: Guapé
Mai
37

Jun
1

Jul
0

Ago
14

Set
70
12

Dez
Total
207,5 490,5
495 1.715,0

Propriedades nutritivas
que garantem mais
produtividade para a
sua lavoura.

comercial@santasafra.com 35 3197-0100
Organomineral SantaSafra
A natureza agradece.

A avaliação da bebida do café
De acordo com a Classificação Oficial Brasileira
(COB), o processo de análise do café considera
as características físicas dos grãos e a avaliação
sensorial da bebida. As características físicas englobam questões como número de defeitos ou
percentual de catação; peneira, e aspecto, incluindo aqui cor, seca e descrição. Quanto à bebida, utiliza-se a prova de xícara como instrumento para a classificação do café.
A classificação por bebida é para muitos a mais
importante na definição do preço de uma saca
de café, visto que sofre influência dos outros aspectos, que compõem a análise por características físicas. A avaliação sensorial ocorre por meio
de uma análise de sabor e aroma conhecida
como prova de xícara. Os provadores avaliam as
características da bebida e a classificam. Do melhor para o pior, a escala da bebida compreende
as seguintes possibilidades: estritamente mole;
mole; apenas mole; dura; riada; rio e rio zona.
A prova acontece por lote, e a quantidade de xícaras utilizadas depende da quantidade de sacas
do lote, sendo o mínimo de cinco xícaras. O interessante é que podem ocorrer percepções diferentes nas xícaras do lote. Assim, um lote de mil
sacas, avaliado em dez xícaras, pode apresentar
oito com bebida dura e duas com bebida riada.
Evidentemente, esse tipo de café terá menor preço que um que apresente dez xícaras de bebida
dura. O ideal é que mais de um provador avalie
um determinado lote. Em caso de divergência,
um terceiro pode ajudar, servindo como arbitrador. Tudo visando a transparência e honrando o
compromisso com a xícara.

por Lúcio Caldeira

Em síntese, a partir da análise sensorial, classifica-se um determinado café, o que ocorre de
forma integrada com a classificação por característica do grão. Assim, têm-se por exemplo um
café Tipo 6 com bebida dura, que acrescentaria
à qualidade da bebida sua classificação quanto
aos defeitos, nesse caso entre 67 e 86 para uma
amostra de 300 gramas. Em outra possibilidade,
um café poderia ser classificado como sendo de
bebida mole com 12 % de catação. Nesse caso, o
classificador optou por classificar não com base
em defeito e sim utilizando o percentual de defeitos e impurezas em uma amostra de 300 gramas, que acrescentou mais uma informação na
avaliação do lote.
Enfim, a partir de avaliações de qualidade da
bebida e de outras referentes às características
dos grãos, são criados padrões diversos, que são
utilizados por cooperativas, exportadores, importadores e torrefadores. E é com base nesses
padrões que um determinado café é precificado,
criando-se ágios e deságios em relação às categorias.
Por fim, uma observação importante. Com o surgimento da categoria dos cafés especais, uma
nova metodologia de avaliação sensorial foi criada. Algumas questões são parecidas com o método COB, outras são novas. De forma simples,
criou-se uma escala que vai de 0 a 100 e quanto
mais alta a pontuação, melhor o café. Com base
nessa classificação, conhecida como metodologia SCA (Associação de Cafés Especiais), um café
especial precisa ter no mínimo 80 pontos. Mas
essa já é uma outra história, para ser contada futuramente.
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 46
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E por falar em café...

É ÉPOCA DE QUE?

Frutas

ENTRETENIMENTO

abacaxi, carambola, coco verde,
figo, framboesa, fruta do conde,
laranja-pera, mamão, maracujá,
melancia, nectarina e uva.

verduras

alface, cebolinha, couve e salsa.

legumes

abóbora, abobrinha, beterraba,
pepino, pimentão, quiabo e
tomate.

Melancia

Como escolher melancia:

A melancia é uma fruta rasteira originária da África, pertence à família das cucurbitáceas. Pode
apresentar formato arredondado ou alongado e
seu tamanho varia ente 25 e 75 cm.

De polpa vermelha, doce e com alto teor de água
(cerca de 90%), a melancia é uma fruta refrescante e muito consumida no verão, como sobremesa. Além da propriedade hidratante, a melancia
contém açúcar, vitaminas do complexo B e sais
minerais, como cálcio, ferro e fósforo. É levemente laxativa e diurética.
A melancia é uma das melhores fontes de licopeno, substância que auxilia na prevenção de
alguns tipos de câncer, problemas do coração e
envelhecimento precoce.
A fruta é extremamente adaptável e resistente.
No Brasil é cultivada de norte a sul. Seu plantio é
feito o ano todo nas regiões quentes e de agosto
a novembro em regiões onde o clima é mais frio.

•

Manchas na casca: Se não houver nenhuma
mancha ou se a mancha for branca, a melancia ainda não está madura. Para uma melancia mais doce, escolha aquela que tiver a
mancha num tom mais amarelado.

•

Maciez: Se a casca estiver relativamente macia, significa que a fruta está madura.

•

Tamanho: Melancias maiores não significam
que sejam mais doces. No geral, as de tamanho médio são as melhores.

•

Formato: Opte por melancias mais arredondadas, já que essas costumam ser mais doces.

•

Haste: Se a haste da melancia estiver seca,
significa que a fruta está madura e pronta
para o consumo. Já se estiver verde, simboliza que ainda não amadureceu o suficiente.

Benefícios da melancia
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•

Aumenta a imunidade

•

Auxilia na hidratação

•

Possui propriedades anti-inflamatórias.

•

Fonte de energia

•

Tem efeito diurético

•

Previne doenças cardiovasculares e câncer

•

Impede o entupimento de artérias

•

Tem poucas calorias

ATITUDE...
A casa estava abandonada e com parte de suas
economias comprou algumas latas de tinta, e, em
suas horas vagas, lixou e pintou, limpou o jardim
e plantou flores.
O capricho do Zé, chamou a atenção do dono
da fazenda, que pensou: “Alguém que cuida com
tanto cuidado a casa que emprestei, certamente
cuidará assim da minha fazenda”.
Quando ele assumiu a posição de administrador
da fazenda disse aos colegas: não espere ter a
atitude de fazer acontecer somente depois que
você for promovido, assim será muito dificil notarem que você tem essa capacidade.

INSPIRE-SE

Na fazenda, chegou um novo funcionário chamado Zé; ele recebeu uma simples e velha casa
para morar enquanto trabalhava na fazenda.

OPORTUNIDADES

VENDE-SE

Oportunidades

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.
- Penagos, 6.000 litros/h. Tratar com Flávio Gomes, no
telefone (35) 9 9813-1953.
- Máquina de beneficiar café, 100 sacas Pinhalense. 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 restante 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 possui sulcador. (35) 9.9948-7419. Danilo.
- Chácara no bairro Congonhal com 5.000m² em Nepomuceno fica a 1,5km do Rio Grande. Com luz, 1 cômodo 10x3m, 1 banheiro 2x2m e uma àrea com piso.
Possui poço de água manilhado. Tratar (35) 9.99487419. Danilo.
- Casa na Rua Gabriel Beggiato, 87 - Antonio de Brito
Mendonça - Três Pontas/MG. Com 3 quartos, banheiro, sala, cozinha, garagem. (35) 9.8875-2203 - Fátima
- 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 individual para o piloto. Possui carreta rodoviária e engate
rápido. Quem comprar levará de graça um motor 7
HP para emergência, em caso de viagem longa. Tudo
seminovo, possível fazer teste pilotando. Valor total
R$16.600,00. Tratar no telefone: (35) 9 9925-4275.
40
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- Lote no condomínio Montserrat, em Lavras, quadra
3 – lote 4. Tratar no telefone (35) 9 9979-1107.
- Dois secadores rotativos Pinhalense, 5 mil litros cada.
Tratar: (35) 9 9821-0330;
- Misturador de ração com capacidade para 2 toneladas. Um motor de 15 cavalos e um de 3 cavalos. Tratar
com João Batista, 9.9964-1099 ou 3861-1416.
- Um tanque de armazenamento e resfriamento de
leite, marca Etscheid, com capacidade de 800 litros,
trifásico. Tratar com Gimenez: (35) 9 9895-2531.
- Uma ordenha com dois conjuntos, do tipo balde ao
pé. Tratar com Gimenez: (35) 9 9895-2531.
- Criatório Jr está com reprodutores da raça índio
gigante, de boa genética, disponível para a venda.
Filhos do reprodutor Heitor Di 104 cm , reprodutor
Heitor da genética Guareí – SP. O criatório Jr fica na
Capoeirinha, Nepomuceno. Interessados na aquisição dos índios gigantes, tratar no (35) 9 97148465.
- Vende-se carro A5X Mitsubishi 2.0 ano 2013/2014.
Ótimo estado de conservação. Único dono. Tratar (35)
9 9971-7780. Lourdes.
- Vende-se Fábrica de Tijolos Furados. Cerâmica montada com 03 fornos pra queima, 04 estufas de secagem, maquinários revisados e tudo em funcionamento. Terreno com 12.600 m2 situada em Nepomuceno
bairro industrial Cleyde Alves Vilela ao lado da Cocatrel. Tratar (35) 9 9931-6585.
- Vende-se Pá Carregadeira. Marca CASE W7, ano 80.
Ótimo estado de conservação e toda revisada. Tratar
(35) 9 9931-6585
- 1 recolhedora de café Dragão Sol - ano 2000 - valor
R$ 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 outra, 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 Vargem – estrada para Coqueiral. Tratar: (35) 99931-1263.

COMPRA-SE

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

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

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

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

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

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- Gestão Ambiental ( Autorização de limpeza de represa com máquina , Licenciamento, entre outros documentos ambientais.. Agrimensura ( medição de terra,
lotes, Georreferenciamento) Resp. Técnico: Rafael Resende CREA/MG184010 D TEL.ZAP. (35) 99932-8966.

- 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

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

- Catadeira de café: Mogiana ética pé de boi 2016 c/
regulagem de bitola. Único dono. Aceito troca em semitrator e esqueletadeira. Mauro Fabiano 35 999701404

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

- Casa em Alfenas com terreno de 400m², área construída de 80m², R. Francisco Esteves, 127, bairro Bosque dos ipês, próximo ao supermercado Alvorada.
Troca-se por sítio na região de Alfenas, Campos Gerais ou Três Pontas. Falar com João Ribeiro (Dão) no
telefone: 35 98713-7404.
ALUGA-SE
- 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. Tratar 31 99637-8451.
- Aluga-se apartamento em Belo Horizonte, Rua Professor Moraes, 501, apto 104. 3 quartos. Fone 32652451 (próximo ao Pátio Savassi)
- Barracão de 200m² em Santana da Vargem, na Av
Nelson Pereira Vilela. Tratar (35) 99971-6661
- Área rural para plantio de mudas de café com água.
Localizado em Três Pontas na Fazenda Brejão a 17 km
da cidade. Tratar 9 9166-0097

- 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, limite de crédito, laudo para CPR, tratar com Flávio Abreu
nos telefones: 35 98864-7850 ou 35 99910-1708.
- Aluga-se trator com trincha pesada, esqueletadeira e
decotadeira, tratar com Wagner, nos telefones (35) 9
9816-7248 ou 9 9915-6863.
- Trator com trincha pesada e conjunto Miaki completo. Tratar 9 9939-7083.
DOA-SE
- Doa-se duas cachorras Pitbull, porte médio e bravas.
Tratar com José, no telefone (35) 9 9903-5191
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OPORTUNIDADES

PROCURA-SE

OPINIÃO

Ação Estratégica: Traduzindo a
estratégia em termos operacionais
por Lúcio Caldeira

Planejar a estratégia não basta. Um estudo realizado pela Revista Fortune indica que menos de 10%
das estratégias formuladas são implementadas
com êxito. Um dos principais problemas de transformar a estratégia em ação é que o pensamento
estratégico, criado na cúpula organizacional, não é
compreendido por toda a organização. Por isso, um
dos grandes desafios organizacionais é traduzir a
estratégia em termos operacionais.
A estratégia bem elaborada e bem compreendida
é capaz de produzir avanços extraordinários, mas
tudo dependerá, primeiramente de criar um roteiro
claro sobre o que se pretende e como se chegará lá. A verdade é que, simplesmente não se pode
implementar uma estratégia sem conseguir descrevê-la. As pessoas da empresa precisam responder
primeiramente à questão: Qual é a estratégia?
Assim, o primeiro passo é definir para cada unidade de negócio, a partir de análises sólidas e realistas, questões como: aspirações organizacionais;
indicadores e planos de ação.
As aspirações organizacionais referem-se a onde a
empresa, por meio de suas unidades de negócios,
pretende chegar; o que pretende ser. Para isso,
define-se objetivos e metas. Os objetivos devem
ser um guia para as ações da empresa e podem
ser constituídos de várias metas. Os objetivos fornecem fundamentos para o planejamento e para a
motivação. Indica o caminho, direciona os esforços.
Um objetivo pode ser aumentar a receita de um determinado negócio; atrair e reter mais clientes para
a empresa; reduzir o tempo de fabricação de um
produto ou ainda desenvolver determinadas habilidades nos funcionários.
Já as metas indicam um resultado a ser atingido no
futuro e por isso deve ser constituída de três partes: objetivo, valor e prazo. Exemplos são: aumen42
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tar em 30% a rentabilidade anual de um negócio;
conquistar 150 clientes no ano; reduzir em 20% o
tempo de fabricação de uma peça ou ainda formar
cinco funcionários para determinado cargo.
A partir dos objetivos e antes de definir as metas é
fundamental criar os indicadores de desempenho.
Eles servem para mostrar às pessoas da organização o que se pretende delas. Assim, por meio de
indicadores, criam-se as metas e assim faz-se o controle da estratégica, que ocorre quando se compara
os resultados previstos com os obtidos. Isso é vital
para se fazer ajustes na correção da estratégia. Nos
casos de objetivos e metas listados acima tem-se os
seguintes indicadores, nas perspectivas financeira,
de mercado (marketing), de processos internos e
de recursos humanos (crescimento e aprendizado):
receita anual, rentabilidade anual; clientes retidos,
clientes novos; tempo de fabricação; funcionários
formados.
Por fim, é preciso criar planos de ação visando
atingir as metas da organização, que visam
cumprir os objetivos e que são medidas por meio
dos indicadores. Os planos de ação envolvem a
definição de iniciativas, investimentos necessários
e definição dos responsáveis. Um exemplo de
iniciativa seria a criação de um programa de
fidelização de clientes, que por meio de pontos
acumulados gera benefícios adicionais aos clientes.
Atenderia ao objetivo de aumentar o número de
clientes atendidos. Tal iniciativa geraria, por sua
vez, a necessidade de definição de responsável e,
também de investimentos e recursos materiais e
humanos para a sua execução.
Assim, por meio de definição e comunicação de
aspirações organizacionais, indicadores e planos de
ação, a empresa traduz e desdobra sua estratégia
em termos operacionais. As pessoas entendem o
que se espera delas na estratégia geral da empresa.

Que este seja
um ano repleto
de muita paz,
saúde, amor,
suceo e prosperidade!

