




Oferecer a Revista Cocca-
mig aos nossos associa-
dos e ao mercado agro 
trouxe a sensação de que 
novos caminhos estão 
sendo desbravados pela 
entidade. A iniciativa foi 
muito bem recebida 
por todos e nos mostra 
que a decisão foi muito 
acertada. 

Com esta segunda edi-
ção, estamos mais do 
que prontos para estrei-
tar os laços com todo o 
Estado de Minas Gerais. 
Afinal, em tempos de 
grandes mudanças comu-
nicacionais, é impera-
tivo acompanhar essas 
transformações. 

Nesta edição, os primei-
ros anos da Coccamig são 
relatados por pessoas que 
vivenciaram esse período. 

Linha do tempo traçada 
por ex-diretores e ex-co-
laboradores, personagens 
que ajudaram a transfor-
mar a cadeia produtiva do 
café no Sul de Minas e no 
Brasil. 

Como já comentado, qua-
tro associadas irão expor 
sua história, infraestrutura 
e negócios nas primei-
ras publicações.  Nesta, 
apresentamos a Capol, 
a Carpec, a Codepar e a 
Minasul. 

Grandes parceiros da 
Coccamig também se 
fazem presentes: o Cen-
tro do Comércio de Café 
do Estado de Minas Gerais 
(CCCMG) conta sua his-
tória; o Sistema Ocemg, 
o Programa MinasCoop 
Energia; e a Fundação 
Procafé trata da colheita 

de café desta safra. 

Não podemos deixar de 
apresentar o ponto de 
vista da Coccamig sobre 
a questão dos fertilizan-
tes. Sobre isso, não deixe 
de ler a matéria “Fertili-
zantes: por que o Brasil é 
tão dependente de outros 
países?”. 

Reiteramos que a Coc-
camig tem como lema a 
força da união. Este pro-
jeto, portanto, é mais uma 
porta que abrimos para 
caminharmos junto aos 
nossos associados.  Uma 
oportunidade para viven-
ciarmos os novos tempos 
e desenvolvermos cada 
vez mais. 

Uma ótima leitura e até a 
próxima edição. 

HISTÓRIAS QUE 
TRANSFORMAM
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A primeira edição da Revista Coc-
camig, novo projeto de comunica-
ção lançado em abril deste ano, foi 
recebida com entusiasmo pelas 
cooperativas associadas, parceiros 
e mercado cafeeiro em geral. Como 
disse o presidente da Coccamig em 
seu editorial de lançamento, “como 
entidade fortalecedora do agrone-
gócio, observamos a necessidade 
de oferecer aos nossos associados e 
à cadeia produtiva, uma publicação 
que espelhe as grandes transforma-
ções que caracterizam, atualmente, 
o setor agropecuário do Brasil”. 

Movido por essas mudanças, a Coc-
camig tem por meta apresentar 
conteúdo de qualidade e informa-
ções relevantes para contribuir de 
maneira significativa com o setor 

agropecuário e, como entidade 
cooperativista, promover de forma 
contínua o desenvolvimento de 
suas associadas. 

Com enorme prazer e muitas 
revistas em mãos, Marcos Vinicius 
Mendonça Fagundes, responsável 
pelo Marketing e Comunicação da 
Coccamig, visitou algumas associa-
das para realizar a entrega pesso-
almente a diretores, cooperados e 
colaboradores das cooperativas. As 
escolhidas foram justamente aque-
las que também estão presentes 
nas páginas da primeira edição: 
Cocarive, Coopercam, Coopervass 
e Coocafé. 

José Márcio Rocha, presidente da 
Coopercam, comentou sobre a 

iniciativa da Coccamig. “Com essa 
revista, a Coccamig está dando 
um passo muito importante para 
uma comunicação cada vez mais 
assertiva com suas associadas e 
com o setor agropecuário como 
um todo. Uma iniciativa que nos 
deixa mais conectados com a Coc-
camig. A Coopercam agradece a 
visita e deseja muito sucesso nessa 
empreitada.”

As visitas, sempre apoiadas pelos 
departamentos de Marketing e 
Comunicação das associadas, 
foram extremamente positivas. Ao 
longo de 2022, todas as associadas 
serão visitadas pela Coccamig e 
receberão pessoalmente as revistas.  

ASSOCIADAS RECEBEM 
PESSOALMENTE A 
PRIMEIRA EDIÇÃO DA 
REVISTA COCCAMIG 
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Diretor Presidente Ralph de 
Castro Junqueira 

Edmo Junqueira Vilela, 
ex-diretor da Coccamig 

Diretor Administrativo 
Gláucio Carneiro Pinto

20 de abril de 2022 – Cocarive – sede Carmo de Minas
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Diretor Presidente Eduardo 
de Almeida Meirelles

Vice-presidente Alessandro 
Alves Hervaz

Presidente José Márcio 
Rocha

Diretor Comercial José
Eduardo Vanzela. 

Fernando Romeiro Cerqueira, Diretor Presidente 
(segundo à esquerda)

Pedro Antônio Silva Araújo, Diretor de 
Produção e Comercialização (ao meio)

3 de maio de 2022 – Coocafé – sede Lajinha (Zona da Mata)

26 de abril de 2022 – Coopercam – sede Campos Gerais

19 de abril de 2022 – Coopervass – sede São Gonçalo do Sapucaí
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Após dois anos, a Expocafé, maior evento brasileiro do 
setor de café, voltou a ser realizada de forma presencial. 
A edição 25 foi efetivada entre os dias 24 e 27 de maio, 
na estação experimental da Epamig, em Três Pontas, 
e atraiu mais de 15 mil visitantes em quatro dias de 
evento. Cafeicultores, representantes da indústria e visi-
tantes puderam conhecer novas tecnologias, máquinas, 
equipamentos e insumos para a cafeicultura, além de 
participarem de uma programação técnica de alto nível 
e a demonstrações das tecnologias em campo. 

A Coccamig marcou presença entre os mais de 200 
expositores desta edição. Levou para o seu estande 
material institucional da Central e de suas 16 filiadas, e 
apresentou ao público um pouco mais sobre o trabalho 

7ª FEIRA DIGITAL COCCAMIG E 
EXPOCAFÉ 2022: RECORDE DE 
PÚBLICO E DE NEGOCIAÇÕES

desenvolvido pela Coccamig e suas associadas. Produ-
tos dessas cooperativas – como cafés especiais e lácteos 
- também foram apresentados aos visitantes. 

Também foi realizada a 7ª Feira Digital Coccamig 
durante os quatro dias do evento. As 16 filiadas, que 
juntas possuem mais de 48 mil cooperados e movimen-
tam em média 6 milhões de sacas/ano de café, partici-
param da Feira juntamente com vários fornecedores. O 
volume de negociações obtido com a 7ª Feira da Coc-
camig chegou a mais de R$ 100 milhões. A comercia-
lização de adubos, defensivos e implementos agrícolas 
proporcionou ótimas negociações aos cooperados das 
filiadas Coccamig. 



Este produto é perigoso à saude humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, 
na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
ATENÇÃO

FUNGICIDA COM TRIPLA PROTEÇÃO
PARA ALTAS PRODUTIVIDADES.

•CONTROLE EFICIENTE CONTRA PHOMA &
  ASCOCHYTA: MAIOR PEGAMENTO NAS ROSETAS.

•AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA
  FERRUGEM E ANTRACNOSE.

•CONTROLE PROLONGADO: MAIOR PROTEÇÃO
  DURANTE TODO O PERÍODO DA FLORADA.

UMA JORNADA DE AMPLA 
PROTEÇÃO DA FLORADA
ATÉ A COLHEITA.

UPL-0079-22-AF_ANUN_TRIDIUM CAFE ARABICO_LY01_20,4x27.pdf   1   20/06/22   14:28
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De acordo com o Sistema OCB 
– Organização das Cooperativas 
Brasileiras, “o cooperativismo é 
uma filosofia de vida que busca 
transformar o mundo em um 
lugar mais justo, feliz, equilibrado 
e com melhores oportunidades 
para todos”. É um sistema que une 
os desenvolvimentos econômico e 
social, produtividade e sustentabi-
lidade, individual e coletivo.

A história do cooperativismo 
remonta ao século XIX, mais espe-
cificamente em 1844, na cidade de 

Para que as cooperativistas de todo o mundo possam ser guiadas pelos mesmos valores, foram estabe-
lecidos os sete princípios do cooperativismo, os mesmos desde que foi fundada a primeira cooperativa. 

Os dados atuais do cooperativismo revelam o
quanto esse sistema tornou-se cada vez mais viável.

2,6 milhões de cooperativas 
Presentes 100 países

Empregam 250 milhões de pessoas
Congregam 1 bilhão de pessoas

1 a cada 7 pessoas no mundo são associadas 
Se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, seriam a 9ª economia do mundo

Fonte: Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro - 2022

AFINAL, O QUE É 
COOPERATIVISMO?

COOPERATIVISMO PELO MUNDO 

PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO

Rochdale-Manchester, no interior 
da Inglaterra. Sem conseguir com-
prar o básico para a sobrevivência, 
um grupo de 28 trabalhadores se 
uniram para montar seu próprio 
armazém. 

A ideia era simples: comprar ali-
mentos em quantidade com 
preços mais baixos e depois divi-
di-los de maneira igual entre 
o grupo. Esse é o princípio da 
cooperativa moderna, criada 
com valores e princípios morais 
considerados, até hoje, a base 

do cooperativismo. Entre eles a 
honestidade, a solidariedade, a 
equidade e a transparência.

O cooperativismo, portanto, se ini-
cia quando pessoas se congregam 
em torno de um mesmo objetivo 
e se tornam donos do próprio 
negócio, pois esse sistema subs-
titui a relação emprego-salário 
pela relação trabalho-renda. Em 
uma cooperativa, as pessoas são 
o seu bem maior e responsáveis 
em ditar as regras. 

ADESÃO
VOLUNTÁRIA 
E LIVRE

GESTÃO 
DEMOCRÁTICA

PARTICIPAÇÃO 
ECONÔMICA DOS 
MEMBROS

EDUCAÇÃO, 
FORMAÇÃO E 
INFORMAÇÃO

INTERESSE 
PELA 
COMUNIDADE

INTERCOOPE-
RAÇÃO

AUTONOMIA E 
INDEPENDÊNCIA
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O Centro do Comércio de Café do Estado de Minas 
Gerais (CCCMG) é uma instituição representativa, sem 
fins lucrativos, que agrega empresas que atuam no 
agronegócio café. Fundado em dezembro de 1980, 
a sua criação se fazia urgente e necessária para a dis-
cussão de problemas, a troca de informações entre 
vários segmentos da cadeia cafeeira e a união e o for-
talecimento de todos os setores do agronegócio café. 
O CCCMG sustenta com determinação a bandeira de 
uma cafeicultura forte e cada vez mais valorizada. Enti-
dade ativa, se preocupa com as questões da cadeia 
cafeeira, buscando sempre oferecer as melhores alter-
nativas para que a cafeicultura produza cada vez mais 
dentro dos padrões de qualidade e sustentabilidade, 
com total respeito ao meio ambiente, valorização 
social e oferta do apreciado café do Brasil aos mer-
cados consumidores de todos os cantos do mundo. 
Atualmente, o CCCMG conta com mais de 130 asso-
ciados, que congregam armazéns, beneficiadores, 
certificadores, consultores, cooperativas, corretores, 
exportadores e importadores, produtores, transpor-
tadoras e outros. 

A instituição presta serviços de classificação e degusta-
ção com emissão de laudos e avaliações técnicas para 
concursos de qualidade, auditoria de estoque e qua-
lidade, emissão de certificados de origem, palestras, 
cursos, assistência técnica por agrônomos especiali-
zados junto às unidades armazenadoras, divulgação 

CENTRO DO COMÉRCIO DE CAFÉ 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS: 
UNIÃO E FORTALECIMENTO DO 
SETOR CAFEEIRO

diária das cotações de mercado junto aos meios de 
comunicação, promove câmaras setoriais para bus-
car soluções e disponibiliza inúmeras informações por 
meio do portal na internet (www.cccmg.com.br).  

CURSO DE CLASSIFICAÇÃO
E DEGUSTAÇÃO DE CAFÉ

O tradicional Curso de Classificação e Degustação de 
Café do CCCMG foi criado há mais de 20 anos. Seu obje-
tivo é promover e valorizar o café, e o aluno aprende a 
classificar o grão, além de degustar variados tipos de 
bebida. A iniciativa tem a finalidade de capacitar tecni-
camente profissionais para atuar no mercado.

Inicialmente, o curso abrangia apenas a classificação e a 
degustação de café. Como o mercado exige um conhe-
cimento mais abrangente do setor, outras áreas foram 
acrescentadas, como agricultura, mercado, cafés espe-
ciais, transportes, torrefação etc. As aulas são ministradas 
por 15 profissionais, que alternam conteúdos teóricos e 
atividades práticas ao longo do curso.

Além da classificação física e sensorial, também é reali-
zada a degustação, quando os alunos são apresentados 
a cafés do todo o Brasil. A avaliação do processo de capa-
citação é realizada por meio de atividades desenvolvidas 
em sala de aula. O curso é inteiramente realizado na sede 
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do CCCMG, localizado na Rua do Comércio de Café, 185, 
Industrial Reinaldo Foresti, em Varginha/MG. 

LAUDOS DE
CLASSIFICAÇÃO

O Laudo de Classificação é um documento emitido 
pelo Centro do Comércio de Café do Estado de Minas 
Gerais com o resultado do parecer dos árbitros clas-
sificadores para a verificação da amostra de café. A 
prestação desse serviço ao mercado cafeeiro faz parte 
da estratégia de operacionalizar a entidade e oferecer 
maior apoio aos associados. 

A classificação do café surgiu com a exigência do 
mercado para melhor aproveitar as qualidades das 
partidas dos cafés exportados, devido ao aumento do 
volume de comercialização. Assim, estabeleceu-se a 
doutrina de classificar o produto, diferenciando suas 
características de qualidade.

Inúmeras são as vantagens obtidas no uso da classifi-
cação: auxilia os agentes de mercado na comerciali-
zação; possibilita a realização de transações a distân-
cia; facilita a contratação de financiamentos; oferece 
a oportunidade de operações em Bolsas; estabelece 
preços justos de acordo com a qualidade do produto; 
parâmetro aos produtores na definição dos tratos à 
lavoura e aos comerciantes no direcionamento para o 
mercado consumidor. Para determinar a qualidade de 
um lote de café, cada um dos itens que compõem a 
classificação geral deve ser examinado separadamente, 
usando-se métodos de análise padronizadas.

Os métodos de classificação do café verde utilizados 
pelo Quadro de Árbitros do CCCMG estão fundamen-
tados na prática exigida e adotada pelo mercado, 
nos princípios das resoluções baixadas pelo IBC e do 
Decreto Federal 23.173, de 14/9/1949.

CERTIFICADO
DE ORIGEM

O Certificado de Origem é um documento que atesta 
a origem de uma mercadoria exportada. Requerido 
por alguns países, ele é validado por instituições inter-
nacionais.  O documento sempre em ordem mantém 
a regularização da situação do negócio e garante a 
tranquilidade das transações comerciais. 

O Certificado de Origem é um documento que atende 
a regulamentação da Organização Internacional do 
Café (OIC) para a exportação de café. Emitido pelo 
CCCMG, uma das entidades autorizadas a emitir o 
documento no Brasil, no site da instituição está dis-
ponível um formulário online de preenchimento das 
informações necessárias para a sua emissão. Assim, há 
agilidade, comodidade, transparência e segurança no 
processo de emissão para o exportador. 

CCCMG E
COCCAMIG

“O Centro do Comércio de Café do Estado de Minas 
Gerais preza pela parceria firmada com a Coccamig. 
São muitos anos de parceria e união entre as duas ins-
tituições. A Coccamig desenvolve um árduo trabalho e 
empenho em prol da cafeicultura e todo agronegócio. 
Por meio do fortalecimento do setor cooperativista, 
presenciamos a cada dia a conquista do espaço da 
entidade no setor agro e na representação do inte-
resse de seus cooperados. O cooperativismo é uma 
ferramenta de extrema importância de coesão dos 
produtores rurais, sempre objetivando os princípios 
dos valores de ajuda mútua e responsabilidade, demo-
cracia, igualdade, equidade e solidariedade. É uma 
grande honra e satisfação ter a Coccamig como aliada 
e associada”, finaliza Archimedes Coli Neto, presidente 
do CCCMG. 

Archimedes Coli Neto, presidente do CCCMG.
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A história da Cooperativa Central de Cafeiculto-
res e Agropecuaristas de Minas Gerais atravessa 
décadas de desafios políticos e econômicos do 
Brasil. Em quase quarenta anos de existência, 
homens e mulheres contribuíram para que os 
objetivos da Coccamig fossem alcançados. Entre 
eles, o produtor José Edgard Pinto Paiva, mem-
bro fundador e presidente da entidade por 26 
anos, que colaborou sobremaneira para dar início 
à série de matérias que tratam da história da Coc-
camig e, por isso mesmo, personagem principal 
da primeira edição desta Revista. 

A partir desta publicação, os principais marcos 
da história da entidade desde 1985, ano de sua 
criação, serão o foco. Além dos registros docu-
mentais, é possível acompanhar testemunhos 
de pessoas que participaram de forma ativa des-
ses momentos. Afinal, como bons mineiros que 
somos, nada como uma boa prosa e um bom 
“causo” para resgatar uma história de sucesso. 

Os primeiros anos da Coccamig foram moldados 
pelos desafios impostos pelo contexto histórico, 
pela troca de experiências e pelos aprendizados. 
Mas, sobretudo, um caminho desbravado com a 
vontade de fazer a diferença. 

Formação de Equipe 

Logo após a criação da Coccamig, a diretoria 
começou a colocar em prática as atividades que 
por ela seriam desempenhadas. Gerson Procópio 
Ribeiro (in memoriam), nome forte no setor de 
café, assessorou a primeira diretoria na monta-
gem do Departamento de Café e na seleção dos 
primeiros colaboradores. 

A formação de uma equipe e profissional séria, 

DESAFIOS E APRENDIZADOS 
MARCAM CAMINHO DE 
CONQUISTAS NOS PRIMEIROS 
ANOS DA COCCAMIG 

responsável e competente começou a ganhar 
corpo na entidade. A Coccamig almejava um 
profissional que pudesse coordenar o setor de 
café e de exportação e a entidade encontrou em 
Gerson Procópio Ribeiro, que havia mostrado seu 
valor ao assessorar a Coccamig, todos os requi-
sitos para o cargo. Profissional competente, sua 
atuação desperta admiração em todos que tive-
ram a chance de trabalhar ao seu lado.  Gerson 
esteve à frente do setor por mais de duas décadas 
e engrandeceu a Central com sua experiência e 
dedicação. 

Em abril/maio de 1985, em uma sala cedida pela 
Minasul, a Coccamig dá início às suas atividades 
e, em pouco tempo, o espaço se tornou pequeno 
e foi necessário outro local para alocar melhor 
os profissionais. Em meados de 1985, um imóvel 
situado na Rua Gabriel Penha de Paiva, na Vila 
Paiva, foi alugado para esse fim. 

Gerson Procópio Ribeiro (in memoriam)
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Marco Antônio Bíscaro Moreira
Colaborador entre 1985 e 1991

“As amostras recebidas das 
cooperativas eram catalogadas 
separadamente e cada coope-
rativa recebia um número, que 
a identificava. Nossa equipe 
realizava a classificação, torra 
e prova dos cafés, comunicava 
o resultado para a associada 
e, após a autorização, inici-
ávamos todo o processo de 
comercialização”. 

Antonio Gabriel
Menezes Ferraz
Gerente Financeiro 
desde 1987

“Na comercialização 
e nas exportações de 
café, a Coccamig sem-
pre contou com o Sr. 
Gerson, uma pessoa 
de muita credibilidade 
no mercado. Com sua 
grande capacidade e 
vontade de ensinar, ele 
foi um grande professor. 
A Coccamig teve muitos 
profissionais respeitados 
que até hoje estão no 
mercado e que absorve-
ram muito bem os seus 
ensinamentos”. 

A Coccamig, dessa forma, começou a receber as 
amostras de cafés das cooperativas e deu início 
ao processo de comercialização. Marco Antônio 
Bíscaro Moreira, que trabalhou na Coccamig 
entre os anos de 1985 e 1991, foi um dos cola-
boradores que vivenciou esse período inicial. No 
Departamento de Café, realizava a identificação 
do grão - classificação e degustação - adquirido 
pela Coccamig das associadas para, em seguida, 
realizar a comercialização do produto no mer-
cado interno de uma forma diferenciada. “Antes 
da Coccamig, as cooperativas pegavam as amos-
tras de café e apenas enviavam para Santos sem 
que as amostras passassem pelo processo de 
classificação e prova de café. Com isso, as coo-
perativas precisavam confiar nos corretores de 
Santos.  Com a criação do Departamento de Café 
da Coccamig, isso mudou, pois as amostras pas-
saram a ser identificadas e o café comercializado 
com mais precisão”, lembra Marco Antônio.

A comercialização de café foi um grande passo 
para as cooperativas, pois foi dado a elas a opção 
de trabalharem com uma entidade de confiança 
e representativa do segmento café.  Nessa época, 
Varginha, embora já polo de comercialização 
de café, ainda era dependente do polo nacional 
concentrado em Santos, cujos corretores traba-
lhavam diretamente com as cooperativas do Sul 
de Minas. A abertura para essas cooperativas foi 
essencial, tanto pela confiança quanto pelas boas 
condições comerciais oferecidas pela Coccamig. 
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Em 1986, Dalton Luiz Telles, Presidente da Coo-
perRita e Diretor Financeiro da Coccamig, veio 
a falecer de forma inesperada. O então assessor 
da diretoria da CooperRita, João Telles de Souza, 
o substituiu na Coccamig. 
João Telles conta que as dificuldades enfrenta-
das eram comuns a qualquer negócio inicial. A 
fundação da Coccamig por si só já foi bastante 
controversa, já que ela não tinha uma base finan-
ceira adequada nem sede própria, nem uma 
estrutura básica.  Por isso, foi um período um 
tanto difícil e, para piorar ainda mais, a econo-
mia brasileira passava por um momento muito 
delicado.

Mesmo em meio aos desafios iniciais, e como 
cooperativa central, a Coccamig começou a se 
estruturar para dar início às exportações, um dos 
seus objetivos. Nessa época, as exportações de 
café eram controladas pelo Instituto Brasileiro 
de Café (IBC) e pela Organização Internacional 
do Café (OIC). 

Aumento da
Infraestrutura/ 
Exportações  
Com os trabalhos a todo vapor, o aumento no 
número de profissionais e com novos sonhos, 
houve a demanda por uma estrutura física 
maior. Em maio de 1987, a sede da Coccamig 
mudou para a Praça Matheus Tavares, no cen-
tro de Varginha.  Nesse mesmo ano, a Cocca-
mig implementou a exportação de café e, em 
novembro, foi realizado o primeiro embarque 
para o exterior. 

Jaqueline de Castro Marcelino, contratada em 
fevereiro de 1987 começava uma história pro-
fissional que duraria 18 anos. Poucas semanas 
depois, passou a se interessar pelo universo 
café e, logo em seguida, se tornou responsável 
pelas torras dos grãos. Sempre interessada em 
aprender, Jaqueline se colocava à disposição 
para ajudar os colegas no que fosse necessário. 
Uma iniciativa que a fez transitar com facilidade 
entre os setores administrativos da Coccamig. 

Sobre as exportações, Jaqueline conta que era 
um processo complicado e burocrático, com 
muitos formulários que não podiam conter erros. 
“Comecei a ajudar no processo de exportação 
com a digitação dos documentos necessários. 
Mesmo ‘catando milho’ na máquina de escrever 
(risos), fui eleita a digitadora oficial do setor de 
exportação”.  

João Telles de Souza 
Diretor Financeiro 1986-1988 e Consultor 1988-1991

“Naquela época, o Brasil passava por muitas revi-
ravoltas econômicas e políticas, inclusive no setor 
de exportação. Por isso mesmo, o pessoal efetivo da 
administração direta da Coccamig é quem sofreu 
mais as pressões do período. Mas foi uma soma 
de experiência, o somatório de informações, de 
conhecimentos, de pessoas é que fizeram com que 
o resultado final da elaboração fosse a mais acer-
tada. A Coccamig sempre tomou as medidas mais 
acertadas voltadas para a segurança da efetivação 
final que é o produto devido ao produtor”.   

No final de 1987, Antonio Gabriel Menezes Ferraz, Gerente 
Financeiro da entidade, se juntou à equipe da Coccamig e 
passou a trabalhar nos setores financeiro e de exportação. 
“O Sr. Gerson e sua equipe trabalhavam com a aquisição do 
café físico das cooperativas e, em seguida, destinava uma 
parte para o mercado interno e outra para a exportação. 
Fiquei responsável por toda a documentação necessária 
para o processo de exportação que, nessa época, era bem 
complexo.  Mas com o bom relacionamento que os direto-
res possuíam, sempre tivemos as portas abertas para apren-
der o que fosse necessário. A Cooxupé, por exemplo, que 
já trabalhava com exportação naquela época, nos apoiou 
muito”. 

Desenvolvimento 
Em fevereiro de 1988, a Coccamig atuava com afinco 
nos mercados interno e externo de café e estava em um 
momento de forte capitalização. Preparando-se para novos 
voos, investiu na compra de um terreno de 117.200 m², loca-
lizado próximo ao Aeroporto de Varginha, e um projeto 
para a construção de sua sede própria começou a ganhar 
escopo - com escritório, armazéns para rebeneficiamento e 
estocagem de café, fábrica de fertilizantes (já havia registro 
junto ao Ministério da Agricultura). O período foi de muito 
ascendência para a Coccamig, inclusive com aumento 
expressivo no número de filiadas e colaboradores.



Antonio Gabriel Menezes Ferraz
Gerente Financeiro desde 1987 

“Essa diretoria foi composta por 
pessoas que acreditavam em 
novas tecnologias e deu outro 
ritmo às soluções aos problemas 
da Coccamig e ajudou, sobretudo, 
na recuperação da confiança da 
entidade junto ao mercado”.  

Criação da Procafé
O momento econômico e político do Brasil, e parti-
cularmente da Coccamig, fez com que a entidade 
buscasse por transformações que pudessem fazer a 
diferença. Os desafios apresentados requeriam pessoas 
qualificadas, com uma visão diferenciada do mercado 
de café e que fossem formadoras de opinião. Diante 
disso, em agosto de 1991, houve mudanças na Diretoria 
Executiva da Coccamig, que ficou composta por José 
Edgard Pinto Paiva como Diretor Presidente, Antonio 
Wander Rafael Garcia como Diretor Financeiro e Edmo 
Junqueira Vilela como Diretor Administrativo. 

O produtor Antonio Wander atuou como Diretor Finan-
ceiro da Coccamig por dois mandatos e conta que um 
grande marco nesse período da entidade foi a criação 
da Procafé.  “O IBC tinha sido extinto pelo governo no 
ano anterior e começamos a trabalhar, junto com o 
Ministério da Agricultura, a Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA) e o Conselho Nacional do Café (CNC), 
para a criação de um órgão que pudesse encampar 
os técnicos do ex-IBC e, ao mesmo tempo, não deixar 
as cooperativas sem apoio técnico.  Assim, ajudamos 
na criação da Procafé, atual Fundação Procafé, uma 
importante contribuição para as pesquisas técnicas 
da cafeicultura. Essa foi uma ação muito importante 
da Coccamig, pois a Procafé é uma entidade que fez 
e ainda faz uma grande diferença para a cafeicultura 
brasileira”.
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O período também foi marcado pelo projeto de apoio, 
capacitação e implementação dos Departamentos de 
Café das cooperativas associadas. Mais uma vez, a expe-
riência, a competência e os conhecimentos de Gerson 
Procópio Ribeiro foram repassados a profissionais, por 
meio de treinamentos em classificação, torra, degusta-
ção de café e comercialização. Posteriormente, esses 
profissionais qualificados foram direcionados para as 
associadas que, dessa forma, receberam todo o auxí-
lio necessário para a comercialização do café. Com o 
tempo, muitos desses profissionais treinados pelo Ger-
son Procópio Ribeiro vieram a ser efetivados na coope-
rativa em que eles deram suporte. 

Extinção do IBC
Fatores políticos internos e externos levaram os anos de 
1989/1990 a serem lembrados por graves crises econô-
mica e política no Brasil.  Alguns anos antes, em 1985, o 
país deu início ao processo de redemocratização, con-
solidado em 1989 com as primeiras eleições diretas 
para a Presidência da República desde 1960. Fernando 
Affonso Collor de Mello, ex-deputado federal e governa-
dor de Alagoas, vence a corrida ao Palácio do Planalto. 

Além da tensão política, a economia brasileira vivia 
um período caótico. Para se ter uma ideia, a inflação 
em 1989 chegou a 1.782,9%, com a economia total-
mente indexada (salários, preços, tarifas), o que reali-
mentava a alta de preços. O país chegou perto de um 
quadro de hiperinflação. Para reverter esse cenário, foi 
lançado o Plano Collor que, entre várias ações, conge-
lou preços e confiscou valores das poupanças e das 
contas-correntes.

Entre as medidas adotadas para cortar despesas, 22 
órgãos da administração federal, entre autarquias, fun-
dações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista, foram extintas. A decisão resultou na demissão 
de centenas de funcionários e na desarticulação de 
diversos segmentos da ação governamental. Entre os 
órgãos extintos, instituições tradicionais como o Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC), o Instituto 
do Açúcar e do Álcool (IAA), a Empresa Brasileira de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) e o 
Instituto Brasileiro do Café (IBC). 

O IBC era a entidade responsável, desde 1952, pela polí-
tica cafeeira tanto em âmbito nacional quanto interna-
cional.  De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV 
CPDOC), “com o fim do IBC, os produtores deixaram 
de ter no governo a gerência de uma política exclu-
siva para o produto, que passou a ser administrado em 
cada estado de acordo com os interesses específicos 
de cada setor”. 

A gestão de Collor foi marcada por controvérsias e por 
um fracasso enorme na economia ao impor medidas 
impopulares e traumáticas para os brasileiros. Em 
1992, acabou sendo derrotado por um processo de 
impeachment.   Antonio Wander Rafael Garcia

 Diretor Financeiro da Coccamig (1991-1996)
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Com a extinção do IBC, o processo de exportação 
de café se tornou bem mais complexo. A Cocca-
mig, dessa forma, não teve outra alternativa a não 
ser paralisar o projeto nessa área. Pensar em alter-
nativas se tornou essencial naquele momento.  
Com essa nova realidade, a Coccamig buscou 
parcerias a fim de redistribuir produtos e insumos 
de alta tecnologia e suprir as necessidades das 
cooperativas de café que, nessa época, trabalha-
vam apenas com a armazenagem do grão e não 
ofereciam insumos agrícolas a seus associados, já 
que não possuíam lojas, com exceção daquelas 
que trabalhavam na atividade leiteira. 

A Coccamig deu início, primeiramente, a uma 
parceria com a Bayer, que possibilitou a comer-
cialização de insumos agrícolas e oportunidades 
de disponibilização de produtos a preços mais 
competitivos e com prazos significativos para 
pagamento. A comercialização desses produ-
tos trouxe inovações essenciais para o mercado 
cafeeiro da época e novas oportunidades para as 
cooperativas. 

Jaqueline Marcelino
Colaboradora 1987-2002

“A Coccamig fechou a 
parceria com a Bayer 
e, mesmo com uma 
estrutura insuficiente, 
passou a receber os 
produtos. Me lembro de 
as primeiras carretas 
chegarem e tivemos que 
arregaçar as mangas 
– literalmente – e descar-
regar todos os produtos. 
Depois a Coccamig fez 
parcerias com outras 
empresas e alugamos 
um barracão para a 
estocagem. Sem dúvida, 
foi uma época de ouro 
para a Coccamig e nos 
tornamos os maiores 
revendedores da Bayer”.

Edmo Junqueira Vilela
Diretor Administrativo / 
1991-1994

“Alinhamos a qualidade 
do produto (Bayer) com 
a vontade de divulgar e 
fomos pioneiros. Como 
cafeicultor, fui o primeiro 
a usá-lo o em Carmo de 
Minas.  Isso já demons-
trava o papel de pionei-
rismo da Coccamig em 
inovações tecnológicas. 
Outro aspecto impor-
tante nessa época foi 
a venda de café, que 
ganhou mais fôlego, 
com aumento signifi-
cativo no volume da 
comercialização”. 

Para conhecer a história completa da Coccamig, fique atento às próximas edições desta Revista. 

Posteriormente, parcerias foram realizadas com 
a Monsanto, a Basf, a Agrevo e outras grandes 
empresas do setor. “Quando entrei, procuramos 
alternativas para mudar essa situação.  As parce-
rias com a Bayer e outras grandes empresas do 
mercado ajudaram a expandir aos cafeicultores 
o avanço tecnológico para aumentar a produtivi-
dade das lavouras de café. Processo importante 
para o momento de dificuldades, não só da Coc-
camig, mas também para os produtores de café 
em geral”, conta o ex-Diretor Antônio Wander. 

É bom lembrar que o início dos anos 1990 foi 
marcado pela abertura comercial brasileira. As 
novidades tecnológicas começaram a chegar no 
Brasil, inclusive no setor agro, trazidas pelas multi-
nacionais. Essas inovações trouxeram um impacto 
muito positivo nas lavouras nacionais, inclusive 
para o café. Melhoria da qualidade, maior sani-
dade das lavouras e maior produtividade foram 
os ganhos com os investimentos realizados com 
esses novos insumos agrícolas.

“Todo esse processo também requeria preços e 
condições para distribuir nas cooperativas. A Coc-
camig ajudou a melhorar ou iniciar os departa-
mentos comerciais nas associadas. Essa diretoria 
(91-94) ajudou muito na recuperação da Central 
e as próprias cooperativas começaram a ter um 
norte para sobreviver, assim como os produtores 
rurais”, conta Antonio Gabriel.





Como se não bastasse a pandemia 
da Covid-19 que afetou a econo-
mia mundial, no dia 24 de feve-
reiro de 2022, a Rússia invadiu a 
Ucrânia, país do Leste Europeu. 
Independentemente das razões 
da Rússia, a guerra desencadeou, 
além de uma crise política mun-
dial, graves efeitos na economia 
e no comércio internacionais. 
Entre as principais consequên-
cias, a quase total paralisação do 
comércio exterior da Rússia por 
conta das pesadas sanções. No 
Brasil, O agronegócio foi forte-
mente impactado, já que a Rússia 
é o principal exportador de fertili-
zantes para o país. 

Segundo o Ministério da Agricul-
tura, a Rússia responde por aproxi-
madamente 23% das importações 
brasileiras de fertilizantes. Ainda 
de acordo com a pasta, a impor-
tação de fertilizantes começou a 
se tornar mais problemática em 
2021, devido às sanções ociden-
tais contra a Bielorrússia, país do 
qual o Brasil importava cerca de 
19% do produto. Na prática, o país 
não consegue mais importar de 
Belarus, e as importações da Rús-
sia ainda não foram afetadas, mas 
a entrega está bem mais lenta. 
Esses dados foram apresenta-
dos em debate promovido pela 
Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE) do Senado, no final de 
maio deste ano. 

O aumento dos preços dos 

fertilizantes foi uma das conse-
quências sentidas pelo agronegó-
cio brasileiro. No mesmo debate 
ocorrido em maio no Senado, 
a coordenadora do Núcleo de 
Inteligência de Mercado da CNA, 
Natália Fernandes, explicou que as 
diversas mudanças impostas pela 
pandemia, agravadas pelo conflito 
entre a Rússia e a Ucrânia, fizeram 
os preços dos fertilizantes aumen-
tar acima das principais commo-
dities agrícolas. 

A Coccamig tem observado que 
nos últimos três meses as empre-
sas importadoras de fertilizantes 
estão comprando o mínimo até o 
momento. Essa importação con-
servadora está diretamente rela-
cionada às oscilações das condi-
ções comerciais, principalmente 
no caso da ureia, e do mercado 
consumidor que aguarda financia-
mento rural e melhores condições 
comercias.

DEPENDÊNCIA BRASILEIRA

Com o aumento dos preços e a 
preocupação com o desabaste-
cimento, uma pergunta ficou no 
ar: por que o Brasil é tão depen-
dente de outros países no quesito 
fertilizantes?  

Em primeiro lugar, deve-se levar 
em conta o fator natural. José 
Carlos Polidoro, pesquisador da 
Embrapa Solos, explica: “o solo 

brasileiro precisa muito de fer-
tilizantes porque ele é natural-
mente pobre em nutrientes”. Isso 
significa que o Brasil pode ser um 
grande produtor de comodities, 
mas para colher em quantidade 
e qualidade, o processo de adu-
bação se faz necessário. 

Já o professor Carlos Eduardo 
Vian, da Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) 
da Universidade de São Paulo 
(USP), explica que a dependên-
cia brasileira está baseada em 
dois fatores: o país não possui a 
matéria-prima; e quando possui, 
simplesmente não a utiliza para 
esse fim.

E por que o Brasil não produz fer-
tilizantes? A resposta é simples: 
falta de infraestrutura e de políti-
cas públicas. A Petrobras chegou 
a ser dona de pelo menos quatro 
fábricas de fertilizantes, e três 
delas (localizadas em Camaçari 
(BA), Laranjeira (SE) e Três Lago-
as-MS) foram vendidas nos últi-
mos anos. Esta última foi repas-
sada para um grupo empresarial 
da Rússia. Outro fator agravante 
é que o Brasil também não tem 
um sistema de dutos para escoar 
o gás utilizado na produção de 
fertilizantes nitrogenados. 

No período que as fábricas da 
Petrobras ainda se encontravam 
ativas, o Brasil importava cerca 
de 30 milhões de toneladas de 

FERTILIZANTES: POR 
QUE O BRASIL É TÃO 
DEPENDENTE DE 
OUTROS PAÍSES?
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fertilizantes. Em 2020, esse con-
sumo aumentou para 40 milhões 
de toneladas. Em 2021, o país 
importou 41,6 milhões de tone-
ladas entre janeiro e dezembro, 
segundo a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

PLANO NACIONAL
DE FERTILIZANTES 

Para reduzir a dependência do 
Brasil das importações de ferti-
lizantes, em março deste ano o 
Governo Federal lançou o Plano 
Nacional de Fertilizantes.  Além de 
reduzir a dependência externa, o 
PNF apresenta oportunidades em 
relação a produtos emergentes 
como os fertilizantes organomine-
rais e orgânicos e os subprodutos 
com potencial de uso agrícola, os 
bioinsumos e as biomoléculas, os 
remineralizadores nanomateriais, 
entre outros.

Para ampliar a produção compe-
titiva de fertilizantes (abrangendo 
adubos, corretivos e condiciona-
dores) no Brasil, o PNF também 
aborda uma política fiscal favorá-
vel ao setor, incremento de linhas 
de fomento ao produtor, incenti-
vos a ações privadas, expansão da 
capacidade instalada de produ-
ção, melhorias na infraestrutura e 
logística nacionais. 

Durante o lançamento do PNF, 
Tereza Cristina, então Ministra da 

Agricultura, disse que “não esta-
mos buscando a autossuficiência, 
mas sim, a capacidade de supe-
rar desafios e manter nossa maior 
riqueza, o agronegócio, pujante e 
competitivo, que faz a segurança 
alimentar do Brasil e do mundo. 
Nossa demanda por nutrientes 
para as plantas é proporcional à 
grandeza de nossa agricultura. 
Mas teremos nossa dependên-
cia externa bastante reduzida”. 
Para Tereza Cristina, o Plano não 
é apenas para reagir a uma crise, 
mas para tratar de um problema 
estrutural, de longo prazo. Para 
isso, o PNF foi planejado para os 
próximos 28 anos. 

O secretário Especial de Assuntos 
Estratégicos, Flávio Rocha, expli-
cou que o PNF prevê 80 metas a 
serem atingidas, entre elas esti-
mular o uso de técnicas inovado-
ras. “Temos prioridade de ampliar 
o foco dos fertilizantes tradicionais 
para as cadeias emergentes. Em 
vez de continuarmos insistindo 
somente na utilização dos ferti-
lizantes chamados NPK, incenti-
varemos, por meio do plano, os 
bioinsumos e outras tecnologias 
de nutrição de planta”.

Nesse sentido, a equipe técnica da 
Coccamig trabalha cada vez mais 
com mecanismos de manejos 
para reduzir o uso em excesso dos 
fertilizantes. Entre as ações incen-
tivadas juntos aos produtores de 
café, por exemplo, estão a análise 

de solo com interpretação por 
um profissional técnico da área e 
o uso de insumos produzidos na 
própria propriedade como palha 
de café, esterco e outros. 

A Coccamig vê com bons olhos 
o Plano Nacional de Fertilizan-
tes, já que o país depende muito 
do agro. Ao conseguir aumentar 
a produção de matéria-prima 
internamente, com certeza irá 
auxiliar para diminuir os custos 
de produção. Além disso, a Cocc-
camig acredita que o PNF pode 
ser um incentivo ao aumento de 
investimentos no país com novas 
e melhores estruturas. 

EQUIPE TÉCNICA
DA COCCAMIG
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A Cooperativa Agropecuária de Oliveira – Capol, fundada 
em 17 de junho de 1959, em sua ata de constituição regis-
tra a presença e a assinatura de 33 produtores rurais, 
incluindo uma única e pioneira mulher, a fazendeira 
Polínia Santos Leite.

Entre os fundadores, todos fortemente ligados a ativida-
des rurais, importantes líderes e formadores de opinião 
em outros segmentos sociais, econômicos e políticos do 
município de Oliveira, que, àquela época, tinha grande 
destaque em Minas Gerais pela produção e comerciali-
zação de café e de bovinos de corte e de leite.

CAFÉ E LEITE
EM CRISE

Quando a Capol foi criada, o setor cafeeiro estava em 
crise em todo o Brasil por conta do excesso de estoque 
e consequente queda de preços. Em Oliveira, os cafeicul-
tores tinham problemas a mais com a necessidade de 
renovar os cafezais com novas variedades, adotar novas 
tecnologias, agregar valores com a industrialização dos 
grãos e dinamizar estratégias de comercialização. A 
situação também não era favorável aos oliveirenses que 
se dedicavam à pecuária leiteira, uma atividade pouco 
moderna naquele tempo. 

DO ENTUSIASMO
À FRUSTRAÇÃO

Os fundadores da Capol investiram, individualmente, 
CR$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) em cotas 
para constituir o capital do novo empreendimento. Mas, 
sem dúvida, o investimento maior estava na ideia de unir 
os produtores rurais em torno de seus próprios interesses 
econômicos. Não havia dúvidas do sucesso de adesão 
a uma ideia simples: uma empresa de comércio e de 
prestação de serviços ao mesmo tempo de todos e de 
cada um, negociando em quantidades maiores e com 
melhores preços aos cooperados.

Com o entusiasmo em conquistar associados, surgiram 
muitas propostas: construção de armazéns e secadores 
de grãos, aquisição de tratadores, facilitação do trans-
porte de produtos, produção de rações e outras soluções 
coletivas dispendiosas se realizadas individualmente.

No entanto, a comercialização de produtos na coope-
rativa era muito menor do que o esperado e o auge 
da frustração se deu com o fracasso de um posto de 
combustível, empreendimento conquistado pelo pre-
sidente Moacyr Ferreira Leite por seu prestígio junto à 
Atlantic. De acordo com arquivos históricos da Capol, 
os dirigentes e fundadores não aceitaram o fato de os 
cooperados abastecerem seus veículos em outros locais 
e não prestigiarem o posto que era de todos. A falta de 
conscientização em relação ao espírito cooperativista 
frustrava os pioneiros.

PERSISTÊNCIA
E ESTABILIDADE

O processo de maturidade da Capol foi lento, cheio de 
altos e baixos. Durante anos, as vendas eram bem abaixo 
de suas potencialidades e os resultados financeiros eram 
insuficientes para ampliar os estoques e diversificar os 
produtos comercializados. 

Em tempos de descontrole inflacionário a situação 
se agravava ainda mais, sendo necessário o aporte de 
empréstimos bancários.  Os desafios para alcançar a 
estabilidade da Capol foram enormes e intensos, mas 
contribuíram para consolidar seu espaço no mercado 
e iniciar a atual fase de saúde econômica, financeira e 
administrativa.

EXPANSÃO
E PROSPERIDADE

Em 1980, a Capol inaugurou um posto de venda e uma 
filial na cidade de São Francisco de Paula. Essa iniciativa 
foi um marco nos planos de expansão da Capol, gerando 
a implantação de um complexo de armazenamento e 
beneficiamento de grãos, inaugurado em julho de 2013, 
para a produção de uma linha de rações para bovinos, 
suínos, caprinos, equinos e aves.

Com 63 anos de existência, a Capol é a mais antiga e 
tradicional casa comercial de venda de produtos para ati-
vidades agropecuárias em Oliveira e região centro-oeste 
de Minas Gerais, e o número de cooperados ultrapassa 
os 2.460.

CAPOL: APOIO 
INCONDICIONAL 
AOS PRODUTORES 
RURAIS 
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A agropecuária moderna passa por profundas transfor-
mações que ocorrem em alta velocidade e impactam 
o mundo rural brasileiro. Para acompanhar o planeja-
mento estratégico das ações de ciência, tecnologia e 
inovação, a Capol busca a cada dia novas soluções para 
seus cooperados, solidificando o amigável ambiente coo-
perativista que cresce cada vez mais.

CAPOL
E COCCAMIG

Dentro desse contexto evolutivo da Capol, a Coccamig 
tem um papel importante, como explica Breno Bica-
lho Resende, Diretor Geral da Capol. “Para a Capol foi 
uma importante mudança se associar à Coccamig, um 
grande complemento no sentido de ampliar - além da 
união, da força e da interação -, os horizontes da nossa 
cooperativa. A troca de informações entre as associadas, 
as compras conjuntas, o setor jurídico e outros serviços 
são um complemento perfeito em todos os sentidos 
para a Capol. Somos uma cooperativa pequena, mas o 
bom do cooperativismo é que ele não vê tamanho, mas 
o potencial. E apesar de ser pequena, a Coccamig nos 
abraçou e estamos conseguindo, com essa parceria, um 
desenvolvimento muito significativo”.

Diretoria Capol (da esquerda para a direita: Fabricio Moreira (Gerente 
Geral), Osorio Avelar (Diretor Financeiro), Rodolfo Pacheco (Presi-

dente) e Breno Resende (Diretor Administrativo)
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Em 1964, o então Juiz de Direito da Comarca de Carmo 
do Paranaíba, Dr. Onurb do Couto Bruno, apresentou aos 
seus amigos Inácio Teixeira Cunha e Manoel Velloso dos 
Reis, a filosofia cooperativista e os seus benefícios para 
o setor pecuarista, na qual eles faziam parte. Eles acre-
ditaram na ideia e de imediato iniciaram contatos com 
outros pecuaristas e as tratativas para a constituição de 
uma cooperativa. O objetivo era fornecer insumos básicos 
para a atividade pecuária.

No ano seguinte, em 1965, foi fundada a Cooperativa 
Agropecuária de Carmo do Paranaíba - CARPEC, no seg-
mento “Consumo”, com o início das atividades em uma 
pequena loja de insumos na Rua Governador Valada-
res. Naquela época, a pecuária leiteira estava em franca 
expansão na região, principalmente com a instalação da 
indústria Nestlé, na vizinha cidade de Ibiá.  A CARPEC 
firmou parceria com a Nestlé para fornecimento de insu-
mos aos pecuaristas fornecedores de leite e realizar os 
respectivos pagamentos. 

Na década de 70, a Cooperativa adquiriu o imóvel da 
Rua Governador Valadares e realizou a expansão da loja 
de insumos, assistência veterinária e a abertura de um 
pequeno supermercado. Na gestão do prefeito João 
Veloso, mais especificamente no ano de 1983, a Prefeitura 
de Carmo do Paranaíba doou um terreno à Cooperativa 
para a instalação de um novo prédio.  Em 1984 a obra foi 
concluída e a CARPEC se transferiu para o novo espaço, 
com loja de insumos, um pequeno supermercado, sala 
de atendimento veterinário, escritório administrativo e 
depósito. 

O ano de 1988 marcou o início do fornecimento de insu-
mos agrícolas aos cooperados, principalmente aos pro-
dutores de café. A Cooperativa filiou-se à Associação das 
Cooperativas do Triângulo e Alto Paranaíba – Acotrim 
e firmou convênio com a Previdência Social para que 
os cooperados pudessem usar parte do Funrural para 
tratamentos de saúde. 

Ainda nesse ano, teve início a armazenagem e a comer-
cialização de café. Com essa iniciativa, a CARPEC mudou 
do segmento de “Cooperativa de Consumo” para “Coo-
perativa de Produção”. A contratação de um engenheiro 

agrônomo foi o início da assistência técnica e a elabora-
ção de projetos aos cooperados. Como forma de incen-
tivar a melhoria genética do rebanho leiteiro, a Coo-
perativa realizou vários cursos de inseminação. Nesse 
período, o seu quadro social registrou um crescimento 
de aproximadamente 100%. 

Em 1991, a CARPEC construiu um armazém para depó-
sito de café, que levou a nome do ex-diretor Giuseppe 
Cimeta. Nesse mesmo ano, a Cooperativa arrendou os 
armazéns da Companhia de Armazéns e Silos do Estado 
de Minas Gerais – Casemg, para armazenagem de café e, 
em 2014, efetivou as compras desses armazéns. 

MODERNIZAÇÃO

O ano de 1992 foi marcada pela construção da moderna 
Sede Administrativa, com salas para diretoria, contabili-
dade, tesouraria e comercialização de café, e um espaço 
maior para o supermercado.  Nesse mesmo ano, a CAR-
PEC apoiou a constituição do Sicoob Credicarpa ao ceder 
espaço físico, mobiliários e funcionários para as ativida-
des da cooperativa financeira. 

Entre as ações desenvolvidas pela CARPEC na década 
de 90, destacam-se a participação da Cooperativa na 
fundação da Central Mineira de Laticínios - Cemil); a cria-
ção do Informativo da Cooperativa; a participação da 
CARPEC em missão técnica no Japão; convênio com a 
Universidade Federal de Lavras - UFLA para treinamentos 
dos cooperados na área de gestão de propriedades rurais; 
convênio com a Emater-MG; instalação de uma balança 
rodoviária com capacidade para 60 toneladas. 

Nas duas décadas seguintes, a CARPEC deu um salto 
em seu desenvolvimento com a melhoria em sua infra-
estrutura, na prestação de serviços e na comercializa-
ção de produtos. Entre as realizações, destacam-se o 
convênio com a Unimed para atender cooperados e 
colaboradores; a concretização da I Feira de Negócios 
Agropecuários CARPEC; a inauguração da Unidade da 
CARPEC em Tiros-MG; primeiro embarque de café para 
os EUA; ampliação da capacidade dos silos da Fábrica 
de Rações CARPEC; inauguração da CARPEC Coffee, 

ATIVIDADES AGRÍCOLAS 
E PECUÁRIAS SÃO 
AUXILIADAS PELA 
CARPEC HÁ QUASE 60 
ANOS
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estrutura moderna com máquinas e equipamentos com 
tecnologia de ponta, capacidade de 300 mil/sacas de 
café e área coberta de pouco mais de 12 mil/m². 

CARPEC E COCCAMIG

Em 1989, a CARPEC associou-se à Coccamig, parceria 
que rendeu excelentes frutos e muitas possibilidades 
para a Cooperativa, como ressalta o atual diretor-presi-
dente, Tarcísio Daniel da Silva. “A Coccamig foi uma das 
pioneiras no estado de Minas Gerais a executar ações de 
intercooperação, unindo várias cooperativas de longa 
data, visando o fortalecimento das mesmas no que se 
refere a compras e metodologias de trabalho de forma 
coletiva. Essa ação engrandeceu e deu várias oportuni-
dades para a CARPEC e, ao estar no patamar atual, deve 
bastante à essa parceria. No início, a Coccamig forne-
cia suprimentos e defensivos agrícolas e materiais de 
colheita de café; hoje, ela oferece um leque amplo de 
opções. A CARPEC tem uma imensa gratidão aos idea-
lizadores desse modelo, pois como dito, a Coccamig foi 
uma das primeiras a adotar a metodologia da intercoo-
peração. Agradecemos muito pela parceria e desejamos 
que esse espírito de coletividade e intercooperação con-
tinue crescendo cada vez mais”.

Tarcísio Daniel da Silva, diretor presidente da CARPEC
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A Cooperativa de Desenvolvimento Rural do Alto Rio 
Pardo - Codepar, foi fundada no dia 30 de outubro de 
1973, em Botelhos/MG, inicialmente como Cooperativa 
de Eletrificação Rural do Alto Rio Pardo – Cepar, com o 
objetivo de atender os produtores rurais interessados em 
instalar energia elétrica em suas propriedades. Com a 
extinção dos convênios com a Cemig, a Codepar buscou 
alternativas para dar continuidade ao desenvolvimento 
rural.

Atualmente, a Codepar trabalha com o fornecimento 
de fertilizantes e de defensivos agrícolas, e disponibiliza 
a seus cooperados uma variada linha de produtos, assim 
como assistência agronômica. Todo esse trabalho tem 
como meta levar melhorias ao cultivo do café, principal 
produto da região, bem como para as demais culturas 
existentes. 

Instalada em prédio próprio no centro de Botelhos, 
constituído de três pavimentos, a infraestrutura está 
em franca ampliação e o espaço útil terá, depois de 
pronto, aumento de mais de 100%. Essas reformas irão 
dar maior comodidade aos cooperados, clientes diversos 
e colaboradores.

A comercialização de produtos diversificados e o armaze-
namento de café, além da área administrativa, compõem 
os setores da Codepar. A loja atende às mais variadas 
necessidades dos cooperados, como ferragens, ferra-
mentas, materiais elétricos, óleos lubrificantes, produtos 
veterinários e agrícolas, ração e outros. A Codepar, atenta 
às demandas dos associados, está sempre em busca de 
novidades com os melhores preços.

O armazenamento de café dos cooperados é realizado 
de maneira individual e a comercialização do produto é 
feita pelo próprio cooperado.  Mas, para ajudar os nossos 
associados nas vendas e a obterem os melhores preços, 
a Codepar realiza a análise e classificação do café e envia 

amostras para potenciais compradores. O armazém de 
café começou a operar em 2019 e foi fruto de uma antiga 
reivindicação de seus cooperados.

Mas as ampliações não param por aí. À beira da rodovia 
BR 146, com localização privilegiada, em um terreno de 
dois alqueires, a Codepar irá construir um novo armazém 
de café, que irá possibilitar a ampliação de suas ativida-
des, de acordo com as demandas de seus associados. 

Desde 2007, a gestão da Codepar tem à frente o enge-
nheiro Carlos Tarcísio Navarro Vieira que, com dedicação 
e responsabilidade, tem contribuído sobremaneira no 
seu desenvolvimento. Também ocupou os cargos de 
Conselheiro Fiscal (1990) e de Vice-Presidente (1996). O 
empenho à Codepar, com certeza, é marcado pela influ-
ência de seu pai, José Navarro Vieira, sócio-fundador e 
presidente entre 1984 e 1989. 

CODEPAR E COCCAMIG

Em relação à filiação à Coccamig, a Codepar comenta 
que foi uma decisão importante e acertada, principal-
mente pelo grande apoio e benefícios, como aquisição 
de produtos agropecuários, apoio técnico, repasse de 
conhecimentos sobre cultura, mercado e outros. 

“Além de todo os benefícios que temos nas áreas econô-
mica e técnica, salientamos o quão é importante o nosso 
companheirismo, pois formamos uma grande família 
junto com as outras cooperativas filiadas. Como somos 
uma pequena cooperativa, é fundamental participar-
mos da Central de Negócios, pois assim conseguimos 
condições muito favoráveis na aquisição de produtos. 
Fazemos questão de participar de todas as atividades e 
ações propostas pela Coccamig, pois os maiores bene-
ficiados somos nós”, comenta o presidente da Codepar, 
Carlos Tarcísio Navarro Vieira. 

ATENTA ÀS DEMANDAS 
DOS COOPERADOS, 
CODEPAR INVESTE NA 
AMPLIAÇÃO DE SUA 
INFRAESTRUTURA
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Carlos Tarcísio Navarro Vieira, presidente da Codepar
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Varginha, no Sul de Minas, abriga a segunda maior coo-
perativa exportadora de café do Brasil: a Minasul. Fun-
dada há mais de 60 anos para agregar os cafeicultores 
da região, a cooperativa se transformou em um hub de 
negócios do café, inovador e disruptivo, capaz de ofere-
cer bens e serviços a milhões de clientes mundo afora, a 
partir dos grãos cultivados no Sul de Minas.

É também reconhecida por proporcionar aos coopera-
dos atualização constante, proteção de suas lavouras e 
novas tecnologias.

Primeira empresa mineira a ter processo de liberação de 
FunRural – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, 
deferido pela Receita Federal. Em dezembro do ano pas-
sado, a Minasul passou a depositar, a seus cooperados, 
a restituição para o período entre 2018 e 2020 – sendo 
este apenas a primeira parte do lote destinado à Coo-
perativa. O valor total, em análise pelo órgão, passa dos 
R$ 35 milhões. 

Nos últimos nove anos, essa foi a segunda vez que houve 
uma decisão favorável. “A Minasul recuperou, em 2013, 
R$ 33 milhões de ICMS presumido junto ao Governo do 
Estado de Minas Gerais. Na época, a decisão da justiça 
mineira foi reverter o valor para compra de caminhões 
da fabricante IVECO. Dessa vez, alcançarmos a liberdade 
para utilizarmos o aporte de acordo com a expectativa 
que nossos produtores tinham, é realmente motivo de 
comemoração”, comentou o diretor administrativo e 
financeiro da Minasul, Marcelo Ramos.

ESTRUTURA COMPLETA

A sede da Minasul ocupa área de 143 mil m². Além das 
divisões administrativas, operacionais e oficinas, são qua-
tro lojas, nas quais o associado tem, à disposição, 17 mil 
itens de insumos, máquinas e tratores, além de produtos 
veterinários. Uma das lojas fica na sede, em Varginha, e 
as demais em Lavras, Carmo da Cachoeira e São João 
Del Rei. A Minasul conta, ainda, com 17 escritórios de 
negócios. 

Hoje, mais de 9 mil famílias cooperadas, em mais de 
250 municípios, têm sua história de vida intimamente 

conectada com a Minasul.

Comercialização de mais de 2,2 milhões de sacas por ano
A Cooperativa comercializa mais de 2 milhões de sacas 
de café por ano. O produto chega em bags (1,2 mil kg), 
granel e sacarias (60kg). A capacidade de armazena-
mento ultrapassa os 2,2 milhões de sacas. Todo o pro-
cesso é automatizado, com equipamentos de última 
geração e padrão internacional para controle de estoque, 
movimentação, processamento, armazenagem e expe-
dição. Esses diferenciais resultam em uma importante 
vantagem competitiva: a rastreabilidade do produto.

QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE

A Minasul potencializa sua capacidade de produção 
com foco na qualidade e na sustentabilidade do café, 
por meio do pleno desenvolvimento dos produtores. Para 
tanto, apresenta aos cooperados workshops de mercado 
futuro com o propósito de garantir o melhor negócio.

Outra estratégia é o suporte técnico com consultoria 360 
graus, da produção à comercialização, capaz de validar 
a qualidade do café por meio de uma equipe de oito 
profissionais Q-Graders. 

Reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento 
sustentável, a Minasul lançou o selo SustentAgro, consoli-
dando seu compromisso com os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

A meta da Cooperativa é atender 10 dos 17 ODS em dois 
anos. E entre as ações já praticadas pela Minasul, a Usina 
Fotovoltaica é realidade desde 2021, e opera com capaci-
dade de gerar energia suficiente para suprir a demanda 
de cerca de 400 casas populares, o equivalente a apro-
ximadamente mil habitantes.

NOVAS FRONTEIRAS

Ao elevar sua estrutura em nível nacional e mundial, a 
MINASUL apresenta produtos de primeira linha, e amplia 
suas relações com o consumidor final, levando o “jeito 

MINASUL É UMA DAS 
COOPERATIVAS QUE 
MAIS CRESCE NO 
SEGMENTO CAFEEIRO
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brasileiro” para outros continentes. Em suas unidades 
internacionais - Minasul USA, Minasul Europe e Minasul 
Asia -, a Cooperativa proporciona liquidez aos coopera-
dos, aumentando sua rentabilidade.

MINASUL É DIGITAL

Pensando na digitalização de novos processos, a Mina-
sul saiu na frente e, em 2019, criou o Coffee Coin, uma 
moeda digital que permite a troca de café em produtos. 
Em 2021, a moeda foi convertida em criptoativo, ou seja, 
não está mais restrita apenas à Cooperativa, mas passou 
a ser comercializada no mercado, lastreada em café, uma 
garantia maior de segurança na aplicação de dinheiro. 
É por essas e muitas outras razões que a Minaaul se des-
taca como uma das cooperativas que mais crescem no 
segmento cafeeiro.

MINASUL E COCCAMIG

Para José Marcos Rafael Magalhães, presidente da 
Minasul, a parceria entre a Cooperativa e a Coccamig se 
baseia, principalmente, nos benefícios proporcionados 
aos cafeicultores e consumidores.  “O cooperativismo, 
principalmente na cafeicultura, é a forma mais adequada 
de inclusão dos pequenos proprietários, que são a maio-
ria, e ao atendimento aos requisitos da sustentabilidade. 
A entidade Coccamig vem reforçar de maneira abso-
lutamente assertiva a tese de que a união faz a força 
e que o cooperativismo pode ser expandido além das 
cooperativas similares. Assim, para a Minasul, a Cocca-
mig representa uma grande oportunidade de reforçar 
sinergias entre as cooperativas, trazer mais valor para o 
produtor rural e menos preço para o consumidor, uma 
vez que proporciona a oportunidade de redução de cus-
tos dos insumos e melhores formas de comercialização 
dos produtos.”

José Marcos Rafael Magalhães,
presidente da Minasul

Coffee Coin, moeda digital da Minasul
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Incentivar o desenvolvimento social é uma das pre-
missas do Sistema Ocemg. Todos os anos, a entidade 
promove evento de lançamento para fomentar ações 
nessa área entre as cooperativas e, este ano, foi reto-
mado o encontro presencial, ocorrido em Belo Hori-
zonte, no dia 12 de abril. A Coccamig participou do 
lançamento do movimento em 2022, representada 
por Marcos Vinicius Mendonça Fagundes, responsá-
vel pelo departamento de Marketing e Comunicação. 
Cerca de 350 pessoas participaram do evento, 
que contou com o presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato, que lembrou a todos da criação 
do Dia C, em 2009, com o objetivo de “realçar para 
a sociedade um dia dedicado ao cooperativismo. O 
movimento é um sucesso por causa de vocês, coo-
perativas, que abraçaram o projeto, além de que, 
em 2014, transferimos a tecnologia do Dia C para a 
OCB, que adotou e aplicou em todo o país, transfor-
mando-o no maior programa de voluntariado coo-
perativista do Brasil”.

O Dia de Cooperar, ou simplesmente Dia C, é um 
movimento nacional de estímulo à responsabili-
dade socioambiental nas cooperativas brasileiras e 
faz parte da agenda estratégica do cooperativismo 
no país. Ativo há 13 anos, o Dia C contabiliza quase 

24 milhões de atendimentos, 14 mil iniciativas reali-
zadas pelas cooperativas e um alcance de 25% dos 
municípios brasileiros.  

Todas as ações do Dia C estão ligadas aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), sendo a maioria delas 
voltadas ao fome zero e à agricultura sustentável. 
Palestras

A programação do evento foi repleta de temas sobre 
o universo da responsabilidade social, inovação e 
sustentabilidade. Os palestrantes foram o presi-
dente da Cooperativa Yougreen Roger Koeppl, que 
apresentou sobre o desenvolvimento sustentável da 
própria Cooperativa; a diretora da Hub de Economia 
Circular do Brasil, Beatriz Luz, que abordou sobre 
economia circular; e o palestrante Marcos Rossi, com 
o tema motivação e superação. 

Padre Fábio de Melo também foi um dos palestran-
tes convidados e falou sobre Cooperação para a Pros-
peridade Social. Em sua fala, frisou que “a dimensão 
cooperativista é eu ser um homem capaz de coope-
rar em tudo, ter a capacidade de me perceber como 
parte de um todo”.

COCCAMIG PARTICIPA 
DO LANÇAMENTO DO 
DIA C 2022
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MINASCOOP 
ENERGIA: 
SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL E AMBIENTAL 

Em abril deste ano, a Associação dos Grandes 
Consumidores Industriais de Energia e de Con-
sumidores Livres (Abrace) divulgou um levan-
tamento que apresenta a conta de luz brasi-
leira como a segunda mais cara entre 33 países 
pesquisados. Ainda de acordo com a entidade, 
metade (53,5%) do valor da conta corresponde 
à geração, transmissão e distribuição da energia 
elétrica. 

A Abrace afirma, ainda, que a energia impacta 
nos preços dos produtos e, claro, atinge em 
cheio o orçamento das famílias. A entidade tam-
bém aponta, de acordo com dados da Agência 
Internacional de Energia (AIE), que o custo da 
luz para o orçamento das famílias brasileiras é o 
segundo maior do mundo. O Brasil está apenas 
atrás da Colômbia e na frente de países como 
EUA e Canadá.

A energia hidrelétrica representa 65,2% da 
matriz elétrica, ou seja, o Brasil ainda é muito 
dependente desse sistema. Por outro lado, as 
chuvas, das quais as usinas necessitam para fun-
cionar, andam incertas com as mudanças climá-
ticas. Em compensação, o Brasil utiliza 83% de 
fontes renováveis para a produção de energia, 
enquanto a média mundial é de 25%. 

Para quem não sabe, a matriz energética do Bra-
sil é também formada pelo gás natural (8,3%), 
eólica (8,8%), biomassa (9,1%), carvão e deriva-
dos (3,1%), nuclear (2,2%), derivados do petróleo 
(1,6%) e solar (1,7%), de acordo com o ABC da 
Energia, da Empresa de Pesquisa Energética. 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Por estar localizado próximo à linha do Equador, 
o Brasil é o país que mais recebe irradiação solar 
do mundo.  Com isso, há uma alta incidência de 
sol durante todo o dia, com pouca variação ao 

longo do ano, em função das características de trans-
lação do planeta. De acordo com o Atlas Brasileiro 
de Energia Solar, durante todo o ano, o país recebe 
mais de 3 mil horas de brilho do sol, o que corres-
ponde a uma incidência solar diária entre 4.500 e 
6.300 Wh/m².

Para se ter uma ideia, a Alemanha, país que mais 
explora a energia fotovoltaica em todo o mundo, 
recebe cerca de 40% menos luz solar em sua região 
de maior potencial em comparação ao Brasil. Mesmo 
com toda a irradiação solar disponível, a energia 
fotovoltaica ainda é pouco aproveitada no Brasil. 

Sabe-se que investir em energia solar gera economia 
financeira, é uma ótima opção para o meio ambiente 
e ajuda na redução da sobrecarga dos sistemas tradi-
cionais. Segundo a Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar), cerca de 18 milhões de 
toneladas de CO2 deixaram de ser despejados na 
atmosfera com a adoção da geração limpa.

MINASCOOP ENERGIA 

Os fatores acima, assim como o comprometimento 
do sistema cooperativista com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, leva-
ram o Sistema Ocemg a lançar, em 2021, o Programa 
de Energia Fotovoltaica do Cooperativismo Mineiro: 
MinasCoop Energia. 

O programa tem como objetivo incentivar as coope-
rativas a construírem usinas fotovoltaicas para suprir 
a demanda de energia de suas unidades, com doa-
ção de parte dessa energia a entidades filantrópi-
cas de saúde de Estado.  Segundo Alexandre Gatti 
Lages, Superintendente do Sistema Ocemg e coor-
denador do Comitê Técnico do MinasCoop Energia, 
o programa tem como grande diferencial o enfoque 
no âmbito social.  “Por conta disso, o programa já 
nasce como referência, pois trata-se de uma inicia-
tiva única no país”, explica Lages.
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O programa atende a 10 dos 17 Objetivos, com foco 
na meta 7 – Energia Limpa e Acessível, mas tam-
bém abrange Parcerias e Meios de Implantação (17), 
Saúde e Bem-Estar (3), Trabalho Decente e Cresci-
mento Econômico (8), Cidades e Comunidades Sus-
tentáveis (11), entre outros.

O próprio Sistema Ocemg é um grande exemplo do 
MinasCoop Energia. No norte do Estado, a entidade 
arrendou terras improdutivas de três famílias caren-
tes e construiu nesses locais usinas fotovoltaicas. 
Além da sustentabilidade, a iniciativa promove renda 
para essas famílias, ajuda na geração de emprego e 
investimentos em infraestrutura nos municípios. A 
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, em 
breve, irá começar a receber a energia dessas usinas. 
Foram investidos R$ 54,7 milhões no projeto, que 
conta com a parceria e o apoio do Governo de Minas 
Gerais, da Agência de Promoção de Investimento e 
Comércio Exterior de Minas Gerais, da Companhia 
Energética de Minas Gerais (CEMIG) e de duas coope-
rativas: a Cooperativa Central dos Produtores Rurais 
(CCPR) e o Sicoob Credicom, responsáveis pela cons-
trução das usinas.

COCARIVE 

A Cocarive é a primeira associada Coccamig a aderir 
ao programa. O presidente da Cooperativa, Ralph de 
Castro Junqueira, explica que a iniciativa foi deci-
dida pelo fato da Cocarive gerar sua própria energia 
e poder auxiliar uma entidade importante para a 
população de Carmo de Minas e região. 

De acordo com o presidente, o terreno onde será 
instalada a usina fotovoltaica já está pronto e todo o 
material necessário para erguer a obra já foi adqui-
rido. “Acredito que, em um prazo máximo de 60 dias 
a construção estará finalizada. A partir desse ponto, 
vai depender da CEMIG fazer a ligação elétrica, a 
alteração do relógio e tudo mais necessário para que 
a usina possa funcionar. Vamos precisar do apoio do 

Sistema OCEMG para intervir junto à CEMIG, para ter-
mos um facilitador que agilize todo esse processo”. 
Após algumas reuniões, o Conselho de Administra-
ção da Cocarive decidiu pelo fornecimento de ener-
gia para o seu próprio armazém e doar parte dessa 
geração para o Hospital Carmo de Minas. “O principal 
benefício do projeto MinasCoop, acredito que seja 
justamente o de que, enquanto investimos visando 
a rentabilidade da própria cooperativa, também ire-
mos promover o bem social de nossa comunidade, já 
que iremos ajudar nas contas de energia elétrica do 
Hospital Carmo de Minas. Sendo assim, essa quantia 
que a entidade irá economizar poderá ser investida 
em outras demandas”. 

COMO PARTICIPAR? 

Todas as cooperativas associadas ao Sistema Ocemg 
podem participar do Minas Coop Energia. Lages 
explica que “os recursos para a construção das usi-
nas são de responsabilidade de cada cooperativa. 
Mas o nosso comitê técnico possui know how para 
acompanhar todo o processo – da construção à 
doação de energia – nas cooperativas participantes. 
Importante ressaltar que a escolha da entidade e 
a quantidade de energia que será doada são feitas 
pela cooperativa”. 

Mesmo aquelas que já investiram em usinas fotovol-
taicas em suas sedes e/ou filiais, podem participar 
do programa. “Sabemos que as cooperativas querem 
ser autossuficientes, mas a energia excedente pode 
ser doada a uma entidade. Importante que todas 
associadas saibam que o comitê gestor do Minas-
Coop Energia também auxilia nesse processo”, con-
clui Lages. 

Para saber mais e tirar dúvidas sobre como participar 
do programa, basta entrar em contato pelo telefone 
(31) 3025-7019.

Assinatura do termo de compromisso de doação de energia fotovoltaica 
para a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte (integram a foto: 
Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg; Samuel Flam, vice-pre-
sidente do Sistema Ocemg, e Oto Augusto de Lima, provedor da Santa 

Casa de Misericórdia de Belo Horizonte)
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A COLHEITA 
2022 E SUAS 
PARTICULARIDADES

A colheita de café deste ano está pouco mais lenta 
quando comparada com anos anteriores, sendo 
este um reflexo da maturação atrasada dos frutos 
e, ainda, dos preços mais altos do café, haja vista 
que a colheita de grãos verdes poderia provocar 
perdas de qualidade, impactando, dessa forma, no 
valor final do produto.

Este ano, a colheita apresenta algumas particulari-
dades devido a problemas climáticos, tais como a 
seca e a geada, além do período prolongado de frio 
do último ano. Essas intempéries climáticas oca-
sionaram uma queda acentuada na produção, afe-
tando desde o desenvolvimento dos botões florais 
até o pegamento da florada. Assim sendo, é impor-
tante que os produtores se atentem à colheita de 
2022 para que a safra de 2023 não seja prejudicada. 

Alguns pontos a serem observados:

• Clima da região durante a colheita (chuva);
• Lavouras de 1ª, 2ª e 3ª safras;
• Lavouras adultas com carga alta;
• Lavouras adultas que frustraram a carga 
esperada estão com carga baixa e potencial 
produtivo para 2023; e
• Lavouras adultas com carga mediana vindo 
de safra zero.

Em regiões em que o clima é mais seco durante a 
safra, com ausência ou pouca ocorrência de chuvas, 
o produtor deve aguardar uma porcentagem maior 
de frutos maduros, colhendo-os mais próximo ao 
estágio de passa, de modo a facilitar a colheita 
devido ao melhor desprendimento dos frutos, redu-
zir o tempo de terreiro e produzir um café natural 
de boa qualidade.  Já em regiões em que, histori-
camente, chove bastante durante a safra, a colheita 
deve se iniciar mais cedo, uma vez que as chuvas 
durante a colheita tendem a favorecer a queda dos 
frutos, aumentando o café de varrição, prejudicando 
a qualidade e depreciando o valor final da saca.

Lavouras de 1ª até a 3ª safra, o ideal é colher mais 
cedo, mesmo com um percentual de verde. Assim, 
os grãos que estão atuando como forte dreno para 
a planta serão retirados, paralisando esse processo. 
Além disso, com a planta com uma carga mais alta, 
uma colheita realizada mais cedo poderá evitar um 
depauperamento da lavoura, preservando-a para o 
ano seguinte. Para as lavouras até a terceira safra, o 
ideal é colher manualmente, evitando assim alguns 
problemas causados pela colheita mecânica em 
plantas jovens, sendo alguns deles:

• Repasse manual pelo fato de que a máquina 
não colhe todo o café;

Por Alexandre Pedrosa Pinto, 
Engenheiro Agrônomo 
Fundação Procafé
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• Maior percentual de varrição;
• A máquina danifica partes da planta, pre-
judicando a lavoura para o ano seguinte; e
• As lesões no tronco causadas pela máquina 
aumentam a desbrota.

Atualmente, muitas pessoas usam máquinas meno-
res com ponteiras de silicone acopladas, o que ame-
niza as lesões causadas no tronco, reduzindo, assim, 
o problema com brotos. Essa pode ser uma alterna-
tiva dada a escassez de mão de obra e o rendimento 
de colheita, todavia, não é o melhor para a planta 
nem para a produção do ano subsequente.

Para lavouras adultas, com carga alta, um cui-
dado importante está relacionado à regulagem 
da máquina (velocidade, vibração e freio). Muitos 
cafeicultores ajustam a máquina com o objetivo de 
se proceder com a colheita em apenas uma pas-
sada. Entretanto, isso é um erro, pois, no início da 
colheita, em função dos diferentes níveis de matu-
ração, o produtor acaba aumentando a vibração 
e segurando no freio. A consequência? Lesões no 
tronco, o que aumenta a desbrota no ano seguinte 
e, ainda pior, provoca a quebra dos ramos laterais, 
chamados plagiotrópicos, ou ramos produtivos. 
Estes ramos, quando arrancados, não nascem nova-
mente e, com isso, a planta vai perdendo estrutura 
e potencial produtivo, reduzindo sua longevidade 
e demandando o uso de podas drásticas no futuro. 
Logo, o que se orienta é passar a máquina com velo-
cidade mais alta, freio solto e vibração mais baixa, 
de modo a se proceder com a colheita apenas dos 
frutos maduros e sem causar danos para a planta. 
Após um tempo, quando os frutos remanescentes 
estiverem com maior desprendimento, passa-se a 
máquina uma segunda vez.

Nas lavouras que frustraram a produção, onde se 
esperava uma safra alta e que terão uma carga 
baixa, inferior a 20 sc/ha, orienta-se uma colheita 
manual, esperando o café secar, jogando-o no chão 
e varrendo. Deste modo, os danos à planta são mini-
mizados, preservando-a para a safra de 2023. Lavou-
ras com plantas de porte alto, difíceis de se colher 
manualmente, com produtividades entre 30 a 40 
sc/ha, podem ser colhidas com máquina, porém, 
com cuidado elevado para não danificar a planta. 
O ideal é aguardar os frutos atingirem o estágio de 
passa para seco, quando seu desprendimento se 
torna maior, permitindo que se passe a máquina 
apenas uma vez, de forma mais rápida e mais leve.

Com todos esses fatores apresentados, é possível 
concluir que este ano a colheita será mais traba-
lhosa e onerosa. Contudo, é necessário encarar as 
situações de colheita em plantas com baixa carga 
como um investimento, de modo a reduzir os danos 
o máximo possível, visando uma boa recuperação 
e uma maior produtividade para 2023. 
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Adubação do Solo

Adubação Foliar

Análise de Folha

Análise de Solo

Arruação

Calagem/Gessagem

Capinas (manuais, mecânica e/ou químicas)

Colheita

Controle do Bicho Mineiro

Controle de Broca do Café

Controle de Ferrugem

Culturas Intercalares*

Desbrota

Manejo da Cercosporiose

Plantio das Mudas

Podas

Preparo do Solo

Produção de Mudas

ATIIVIDADES JUL AGO SET OUT NOV DEZ

*Plantios intercalares devem ser feitos apenas no 1º e 2º ano. 

CAFÉCAFÉ

PECUÁRIAPECUÁRIA
JUL AGO SET OUT NOV DEZPRÁTICAS 

RECOMENDADAS CATEGORIA PERÍODO

Tuberculose

Aftosa

Endoparasitas

Pneumoenterite

Combate Insetos

Mastite

Todo o rebanho a partir de 2 
semanas de idade

Todo o rebanho

Recém-nascidos

Vacas / Bezerros

-

Vacas em lactação

6 em 6 meses

6 em 6 meses

1ª dose nasc. – Reforço 60 dias após

Quadrimestral (vacas gestantes 30 dias 
antes do parto)

7º mês de gestação / 1 mês após 
nascimento

Sistemático

Bimestral

Fêmeas após 24 meses de idade
Machos após 2 semanas de idade

Todo o rebanho

Todo o rebanho

Todo o rebanho

Todo o rebanho

Animais em reprodução

6 em 6 meses

1ª dose 90 dias após nasc. – Reforço 30 
dias após

Revacinação semestral

Estratégico (a partir do mês de 
setembro)

1ª dose 90 dias após nasc. – Reforço 30 
dias após

Revacinação semestral

Semestral (quadrimestral em regiões de 
alta incidência)

Vacas em lactação

Fêmeas de 3 a 8 meses de idade

-

Todo o rebanho

Animais em reprodução

Diário (a cada ordenha / caneca fundo 
escuro) / Semanal (a cada 7 dias / “CMT”)

Dose única

Sistemático

Anual

Semestral (quadrimestral em regiões de 
alta incidência)

Brucelose

Clostridioses

Ectoparasitas

Pasteurelose

IBR/BVD

Teste Mastite

Brucelose

Combate Roedores

Raiva

Leptospirose
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INSCRIÇÕESINSCRIÇÕES
ABERTAS!ABERTAS!

  
  

PROCURE OPROCURE O
DEPARTAMENTODEPARTAMENTO
DE CAFÉ DA SUADE CAFÉ DA SUA
COOPERATIVA ECOOPERATIVA E

SAIBA MAIS!SAIBA MAIS!

11º Concurso
de Cafés

Especiais do
Sistema

Coccamig
 

C O O P E R A T I V A S  F I L I A D A S :



COOPERATIVAS FILIADAS


