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Adaptação, tecnologia e inovação
são os pontos chaves para a
Cooperativa
Tivemos que lidar com diversas mudanças e aprender a nos adaptar,
assim foi o ano passado. Em 2021, o cenário continua a nos incentivar
pela busca por renovação e adequações. A cooperativa se reinventou para
continuar atendendo as necessidades dos cooperados, mesmo com todas
as adversidades e restrições. A tecnologia é nossa aliada nessa jornada e
contamos com eventos digitais nunca antes cogitados.
No início de fevereiro houve a edição inovadora do Simcafé, em formato virtual,
o evento contou com uma plataforma fácil e simples no qual o cooperado
pôde visitar stands e realizar compras de máquinas e implementos agrícolas
com a equipe de vendas da Cocapec. As vantagens de negociações foram
exclusivas do Simcafé, havendo a possibilidade de pagamento personalizado
e flexibilizado de acordo com a produção do cooperado e também a
viabilidade de troca em café.
A cooperativa inteira se reintegra para oferecer o melhor aos cooperados. O
setor de Laboratório também se modernizou e agora oferece um recurso no
site para o acesso aos laudos de maneira ágil e prática.
É pensando em maior praticidade e eficiência que foi iniciada a reforma da
matriz. O projeto conta com a modernização da loja, do estoque e de outros
setores, visando o aprimoramento de serviços prestados. Vale ressaltar que as
obras foram aprovadas pelo Conselho Administrativo.
Mencionando a busca por melhorias, o resultado do Índice de Satisfação
que foi respondido por mais de 200 cooperados demonstrou que a Cocapec
segue o caminho certo, mas que devemos continuar nos empenhando para
conquistar bons resultados. A Pesquisa é um excelente medidor e revela quais
áreas obtiveram reconhecimento ou que necessitam ser aprimoradas.
Prestando serviço ao produtor e levando em consideração a colheita de 2021,
a Cocapec prepara o levantamento de safra dos cooperados para a tomada de
decisões em relação ao armazenamento. Além de evidenciar os desafios do
mercado, já que o ano conta com uma bienalidade negativa e também efeitos
climáticos nocivos para as lavouras.
A cooperativa tem se remoldado para levar tecnologia e bons resultados, de
modo que possamos enfrentar barreiras e continuar valorizando a cafeicultura
da região. A palavra do ano é adaptação, todos estamos nos reinventado para
continuar atendendo da melhor maneira os nossos cooperados.

Carlos Yoshiyuki Sato
Diretor Presidente
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ESPECIAL

Cocapec terá um espaço mais
moderno e confortável

Reforma da Cocapec Matriz

irá trazer mais comodidade

N

o dia 25 de janeiro foram iniciadas as obras de
melhorias na Cocapec Matriz. Após a conclusão, a
cooperativa terá um espaço muito mais confortável
e sistema prático para os cooperados e clientes. O conceito
é modernizar a loja e setores no qual o cooperado sempre
tem acesso.
O projeto inclui a modernização dos setores, ampliação e
aprimoramento da loja e seu estoque, contando com um
sistema mais prático de acesso aos produtos. A cafeteria
também será remodelada, dispondo de um ambiente
para a realização de reuniões e além de ser um ponto de
encontro dos cooperados. Vale lembrar que a reforma foi
aprovada pelo Conselho Administrativo.
O projeto conta com a modernização dos
setores onde o cooperado tem acesso

6
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A compreensão de todos
nesse momento será
fundamental
No decorrer da reforma pedimos
a compreensão de todos pelo
transtorno, na conclusão, tudo trará
mais comodidade.
O atendimento segue normalmente
mesmo em obras mantendo assim o
suporte aos cooperados.

A compreensão de todos será fundamental
nesse período
As obras de melhoria foram
iniciadas no dia 25 de janeiro
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ESPECIAL

Novo sistema do laboratório

Cocapec traz mais facilidade
Serviço virtual é mais ágil e prático

Novo recurso do
laboratório traz
mais facilidade
no acesso aos
laudos

O

laboratório traz um novo recurso aos cooperados
e terceiros, e agora é possível consultar resultados
pelo site. No ambiente o produtor tem acesso
aos andamentos dos laudos e a previsão de entrega dos
resultados, através de um nome de usuário (login) e senha
que são fornecidos pelo setor.

Um pouco sobre a história:

Passo a passo de acesso:

Em 2003, o setor passou por uma grande modernização e
a partir daí começou a oferecer o serviço de análise de solo
completa (macro e micro) e também análises de tecidos
vegetais (folhas), antes disso eram realizados apenas
análises de solo básica (macro nutriente).

Para utilizar o serviço é simples e rápido. O cooperado ou
cliente recebe um login e senha quando realiza a entrada da
amostra no laboratório. Após efetuar o cadastro já é possível
acompanhar o requerimento e também o resultado, que
pode ser feito através de qualquer dispositivo com acesso à
internet (computadores, celulares, tablets, etc).

Benefícios do novo serviço:
Entre os maiores benefícios estão a comodidade e facilidade
em acompanahr o andamento e os resultados dos laudos
de maneira mais prática sem precisar se deslocar até o local.
O cooperado ou cliente pode acessar a qualquer momento
de onde estiver.
A Coordenadora do Laboratório e Química Mônica
Aparecida do Nascimento Martins garante que além da
praticidade outro recurso do novo serviço é a segurança, já
que apenas o cooperado e seu agrônomo têm acesso aos
resultados.
8
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O laboratório Cocapec atua há 34 anos oferecendo suporte
aos cooperados e clientes, equipado e em constante
melhoramento. Esse serviço é um suporte para a assistência
técnica recomendar quais investimentos devem ser
realizados na lavoura para mantê-la saudável e produtiva.

Já foram recebidas cerca de 500.000 amostras de solo e de
folha, ao longo desses anos, sendo considerado conceito
“A” pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(Esalq/USP) e também pelo IAC (Instituto Agronômico de
Campinas) estando entre os melhores do país. Além disso,
os resultados ficam prontos em até 5 dias. Agilizando assim
a tomada de decisão para a melhor solução na condução
da lavoura.
Outro serviço que oferece é o de coleta de amostras em
conjunto com a empresa Pollo Precisão, proporcionando
ao cooperado mais eficiência e qualidade nessa atividade.

Nível de Satisfação da cooperativa

se aproxima dos 90%

N

o final de 2020 foi realizado mais um ciclo da
Pesquisa de Satisfação Cocapec, na qual os
cooperados avaliaram os serviços prestados. Nesse
ano, tivemos a contribuição de 273 cooperados, número
bastante representativo da sociedade. Eles responderam
o questionário numa escala de “1 a 5”, sendo “1” pouco
satisfeito e “5” muito satisfeito.
Dentre as questões estava o nível de satisfação com a
cooperativa que em 2020 superou os percentuais do ano
anterior, batendo 87,54%. Outro aspecto que foi destacado
pelos cooperados foi a qualidade do atendimento que
chegou a 84,62%.
Já 74% dos que responderam atribuíram nota máxima no
impacto positivo em relação aos negócios. Dessa forma, é
possível observar que a cooperativa e sua rede de Serviços
Integrados proporcionam boas oportunidades.

Entre setores que tiveram o maior aumento de satisfação
em relação a 2019, os que ficam em destaque são o
Laboratório de Análises com 95,65% e a Comercialização
de Café com 83,59%.
O Índice de Satisfação é um excelente medidor para que o
trabalho de cada setor seja realizado da melhor maneira.
Através dele é possível avaliar quais pontos devem ser
efetivados, quais devem ser aprimorados, estabelecer
metas e encontrar novas alternativas. A pesquisa é
realizada desde 2017, e é possível observar a evolução
anual da cooperativa. Após a finalização, ela é repassada
para todos os setores para que seja possível a mensuração
dos resultados e estabelecida novas metas.
Vale lembrar que a pesquisa foi realizada totalmente
em formato virtual, de forma voluntária e anônima. A
participação do cooperado é fundamental para a evolução
da cooperativa.

Dentre os serviços mais utilizados estão a aquisição de
adubos e fertilizantes com 97,07%, agroquímicos e peças,
ambos com adesão em 93,77%, e também o laboratório de
análises com 92%.

Cooperativa impacta positivamente nos negócios dos cooperados

Evolução da Cocapec
nos últimos três anos
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ESPECIAL

Cafés de cooperados vencedores são
transformados no Senhor Café Edições

R

ecentemente foi lançada a linha Senhor Café
Edições, produzida com os cafés vencedores do
Concurso de Qualidade Cocapec, que no ano de
2020 teve um formato inovador, com a premiação virtual.
Os dois primeiros colocados de cada estado, Francisco de
Paulo Andrade de Ibiraci/MG e Rodrigo de Freitas Silva de
Jeriquara/SP, tiveram seus cafés transformados na edição
limitada.
As mudanças na estrutura e no formato do Concurso
de Qualidade foram um desafio o que trouxe ainda mais
reconhecimento pelos resultados conquistados e também
motivação para continuar valorizando o trabalho e o amor
do cooperado pelo café.

O gestor de torrefação Victor Ferreira aponta que o 1º
lançamento da Linha Edições no ano passado foi um
sucesso e nesse ano foi determinado que além da versão
em cápsulas também seria desenvolvida uma em grãos
para atrair ainda mais o público. “Nossa proposta é valorizar
o trabalho do cooperado através do Concurso de Qualidade
e com industrialização dos cafés melhores classificados. Na
Edição passada o produto foi bem aceito na versão cápsulas
e nesse ano optamos por produzir também em grãos para
atrair ainda mais consumidores.”

Café premiado de
Minas Gerais, é
lançado na linha
Senhor Café Edições

Francisco de Paulo Andrade
1º colocado do estado de Minas Gerais

10
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Café premiado do
estado de São Paulo
é lançado na linha
Senhor Café Edições

As embalagens foram desenvolvidas e personalizadas
com o nome do cooperado, de sua propriedade e seu
estado de origem. Ao realizar a avaliação sensorial do café
do primeiro colocado de Minas Gerais, Francisco, foram
encontradas as características de sabor: aroma frutado e
sabores de morango, cereja e frutas cítricas, explica Higor
Brotifixi, Degustador Pleno do setor de Café da Cocapec.
Na avaliação do café de Rodrigo foram encontradas
características como aroma de menta e sabores com notas
de pêssego e caqui.
O cooperado Francisco de Paulo Andrade, da Fazenda
Nossa Senhora Aparecida, primeiro colocado de Minas
Gerais, relata que lida com café desde a infância, pois
sempre acompanhava seu pai e o irmão mais velho, e conta
que a Cocapec é fundamental no processo de assistência
da sua lavoura. “Participar do Concurso de Qualidade, foi
para nós da Fazenda Nossa Senhora Aparecida uma grande
oportunidade. Não apenas pela valorização do café, mas
também pelo incentivo à melhora de todo nosso processo
de produção. Sou grato a Cocapec por contribuir com suas
classificações físicas e sensoriais das amostras de café,
pela assistência dos agrônomos e a grande variedade de
produtos que se encontra em sua loja. Cada uma de suas
contribuições são sempre de grande valor para o nosso
resultado final.”

Rodrigo de Freitas Silva
1º colocado do estado de São Paulo

Rodrigo de Freitas Silva, do Sítio Santa Rita no município de
Jeriquara– SP, primeiro colocado pelo Estado de São Paulo,
aponta que ser premiado é uma forma de demonstrar
a valorização do seu trabalho. “Receber o prêmio nos faz
reconhecer que todo o trabalho realizado valeu a pena.
Produzir vai muito além de quantidade, contempla a
dedicação de cada envolvido no processo, desde o gestor
da Fazenda, os funcionários, parceiros comercias e clientes.
E ao ser premiado nesta região que é referência em produzir
qualidade, indica que todos os nossos esforços realmente
valeram a pena e que de fato estamos no caminho certo.”
Os cafés especiais do Senhor Café Edições em cápsulas e
na versão grãos estão sendo comercializados através da
loja virtual www.senhorcafe.com.br, também nos núcleos
Cocapec e em outros pontos de vendas.
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TÉCNICA

Previsão de safra 20/21
e os efeitos climáticos
Cooperativa realiza monitoramento de lavouras da região
Colaboração: Murilo Duarte/ Analista Técnico Cocapec

A

nualmente a Cocapec executa o levantamento da
previsão de safra. Com essa sondagem é possível
obter informações para a tomada de decisões da
cooperativa e também dos cooperados.
O GIS (Sistema de Informação Geográfica) é um sistema
de monitoramento do parque cafeeiro implantado pela
Cocapec desde 2002, e é essencial para este trabalho.
É realizado um acompanhamento através de fotos de
satélites para observar a atividade das lavouras, todos esses
dados são armazenados em um arquivo único.
Essa é a primeira etapa do levantamento de todas as
plantações na região em que a Cocapec atua. Através do
banco de dados é possível selecionar apenas as lavouras
em produção, excluindo os novos plantios para que não
haja interferência na previsão.

12

R E V I S TA C O C A P E C - J A N / F E V 2 0 2 1

No levantamento de safra realizado pela cooperativa foi observado
uma melhora no crescimento vegetativo

Para elaborar o levantamento, deve-se levar em
consideração as lavouras que foram renovadas ou as que
foram erradicadas. Assim é obtida a área de produtividade
e com isso é medido a previsão de colheita. Após os dados
coletados pelo GIS é realizada uma segunda etapa pela
equipe técnica, que avalia mais de 1.000 pontos na região
com o auxílio de um GPS e determina com boa precisão a
quantidade de sacas a serem colhidas.
Após o recolhimento dos dados pelos profissionais, essas
informações voltam para o setor de geoprocessamento,
no qual é realizado o processo de extração dos valores
referentes à produtividade, produção e a área. “Ao término
desses cálculos é obtido os resultados de produção e
produtividade em sacas de 60 kg”. Como explica o Analista
de Geoprocessamento da Cocapec Tales de Oliveira.

A previsão de safra é fundamental para a tomada de decisão
da cooperativa quanto a capacidade de armazenagem. Em
2014, o núcleo de Cristais Paulista foi construído em virtude
dessa estimativa, que calculou uma grande colheita, sendo
necessário aumentar o espaço de armazenamento. Após
verificar a necessidade, foi aprovado pela Assembleia Geral.
Essas informações também são repassadas para a realização
do Acompanhamento de Safra da CONAB (Companhia
Nacional de Abastecimento). No mês de janeiro foi
divulgado o primeiro levantamento de safra efetuado
pela instituição, o trabalho sinalizou que o país terá uma
colheita menor do que a do ano passado. A redução ocorre
em função da bienalidade negativa e também dos efeitos
climáticos adversos no período de floração.
O 1º Levantamento da Safra 2021 de café da CONAB, estima
que para o arábica uma colheita entre 29,7 milhões e 32,9
milhões de sacas, representando uma queda de 32,4%
e 39,1%, respectivamente, em comparação com a safra
passada.
A produtividade no limite inferior está próxima à da safra
2017 (de 24,14 sacas por hectare), e no limite superior, à da
safra 2019 (de 27,2 sacas por hectare), que também foram
anos de ciclo baixo.
A bienalidade baixa pode ocorrer por diferença de
produção entre talhões e plantas da mesma lavoura. Porém,
na Alta Mogiana, a redução é acentuada pela adoção da
poda nos cafezais, procedimento utilizado para converter
a quantidade a ser colhida e promover a mecanização das
lavouras. E todos esses aspectos contribuem para uma
possivél redução do volume comparado a 2020, ano de
safra positiva.

Como os efeitos climáticos
afetaram a safra desse ano:
A estiagem prolongada, combinada com as altas
temperaturas ocorridas no mês de outubro afetaram a
maior florada. Além disso, houve o atraso do retorno efetivo
das chuvas e temperaturas ainda elevadas atrapalhando o
seu pegamento.

Previsão de Safra Cocapec:

Equipe técnica avalia mais de 1.000 pontos na região

No levantamento de safra, realizado pela equipe técnica
foi observada uma melhora no crescimento vegetativo
e desenvolvimento das lavouras. Porém, ainda há uma
preocupação por conta das que estão entrando em fase de
enchimento dos grãos. E além de estarmos sob influência
do fenômeno La Niña, que conta com temperaturas abaixo
da média e chuvas irregulares.
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TÉCNICA

Cultura de café no Brasil, ed.2020
Um livro completo sobre a
tecnologia cafeeira
Fonte: Fundação Procafé

Q

uem já se dedica ou tem interesse em conhecer
mais sobre a cafeicultura pode contar com uma
importante fonte de consulta - O livro Cultura de
Café no Brasil - Manual de Recomendações. Em sua edição
atualizada em 2020, com 724 páginas e ilustrações, a
publicação, patrocinada pela Fundação Procafé, reúnea
experiência acumulada por uma Equipe Técnica, que
possui mais de 50 anos lidando na pesquisa e assistência à
lavoura cafeeira.
O livro contém 8 capítulos, mostrando, inicialmente, um
diagnóstico do setor cafeeiro, a nível do país e mundial,
depois trata do clima e do solo propícios para ao
cafeeiro, detalha as variedades de café e os sistemas de
espaçamentos. Continua com as práticas de implantação
dos cafezais e, em seguida, também trata das práticas
indicadas para as lavouras adultas, como a adubação/
calagem, o controle das ervas, o controle de pragas e
doenças, as podas, a irrigação, o controle da erosão, a
arborização e combinação de cultivos, a enxertia e a
arruação e esparramação. Termina com o detalhamento
da colheita e da preparação do café colhido, incluindo os
aspectos da qualidade dos cafés. Por fim, inclui 2 capítulos
complementares, onde aborda a caracterização e a forma
de detectar os problemas encontrados nas lavouras e trata
do gerenciamento dos fatores e custos de produção do
café.
O livro é adequado para Técnicos que trabalham com café,
para Cafeicultores, para Estudantes de Agronomia e para
outros interessados na melhoria das lavouras de café. Ele
é muito útil, pois disponibiliza as tecnologias de modo
integrado, de forma que permite conhecer todo o processo
envolvido na cultura cafeeira.
Os interessados podem dispor deste importante livro
acessando o site da Fundação – www.fundacaoprocafe.
com.br/livro. Lá podem ser obtidas todas as informações
sobre como adquirir e receber essa publicação. Os que
desejarem também podem contatar pelo telefone
(35)3214-1411 R.6.

14
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O Livro Cultura de Café no Brasil – Manual de
Recomendações cita o desenvolvimento da mecanização
na lavoura cafeeira. No Manual são apresentados fatores
que contribuíram para a inserção de máquinas na colheita
e também no pós colheita.
Entre as principais máquinas de enleiramento e
recolhimento são apontados o Rastelo/Soprador Simples e
Duplo e o Recolhedor Robust Eco da Cocapec.
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CAPA

O Simcafé Virtual teve
mais de 11 mil acessos

Simcafé Virtual trouxe inovação, tecnologia
e oportunidades exclusivas de negócios

E

m 2021, tivemos a edição inovadora do
tradicional Simcafé. Foi a primeira vez que
o evento aconteceu de forma virtual devido
as circunstâncias de contingência da pandemia do
Coronavírus. No ano passado a comissão organizadora
optou pelo cancelamento do evento e nesse ano ele
foi realizado de forma digital.
O Simcafé tem a estrutura baseada em três pilares.
A geração de um relacionamento, no qual acontece
uma participação e presença dos cooperados e seus
familiares em conjunto com colaboradores da Cocapec,
amigos e os representantes de fornecedores. Um
momento sempre celebrado nas edições anteriores.
Traz também a informação, que no formato tradicional
ocorrem palestras e workshops, que são fundamentais
para o cooperado pois sempre são tratados assuntos
relevantes ao momento. Outro pilar fundamental do
evento são as negociações e oportunidades únicas de
compra que o cooperado possui, proporcionando a
sua tecnificação e eficiência nas operações.

16
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Os cooperados realizaram aquisições através da
Central de Atendimento Cocapec

Simcafé Virtual contou com 27 expositores

Na edição de 2021, não foi possível manter a interação
social e as palestras realizadas no evento presencial.
Mas as negociações com condições especiais que
facilitam a aquisição e também o pagamento, podendo
ser realizadas através da Super Troca Flex totalmente
personalizada foram mantidas. No evento desse ano
estiveram presentes 27 parceiros, entre forncedores
de máquinas e instituições financeiras.
As condições comerciais realizadas no evento foram
singulares. A possibilidade de troca com flexibilidade
e viabilidade de personalização para cada cooperado
efetivar a aquisição e o pagamento da melhor maneira
são exclusivas do Simcafé. “Nos propusemos a realizar
as melhores negociações com os fornecedores,
para que o cooperado tivesse excelentes condições
de aquisição no momento de valorização do
preço do café”, explica Ricardo Lima de Andrade,
superintendente comercial da Cocapec.
Durante os cinco dias de evento, os atendimentos
eram realizadas de forma remota pela equipe
Cocapec. A central de atendimento estava preparada
para efetivar os negócios dos cooperados através do
telefone, WhatsApp ou via e-mail.

O ambiente de navegação do Simcafé Digital foi de fácil acesso
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Central de atendimento da Cocapec ofereceu atendimento
remoto durante os dias do evento

O evento que tradicionalmente acontece no mês de
abril, esse ano foi realizado no início de fevereiro.
Segundo o diretor secretário Saulo de Carvalho
Faleiros a antecipação ocorreu justamente para que o
cooperado pudesse adiantar suas compras e ter uma
entrega mais rápida dos equipamentos agrícolas. “O
adiantamento do nosso evento foi pensado para que
houvesse tempo hábil de entrega dos implementos
e máquinas comprados pelos nossos cooperados,
devido às dificuldades nos setores da indústria
causadas pela pandemia da COVID-19.”
A mudança da data foi adequada em relação à entrega,
segundo Rodrigo Segala, Coordenador do setor de
Máquinas e Implementos. “Mudar a data do evento foi
uma decisão acertada em relação ao prazo de entrega
para a utilização dos implementos pelo cooperado”.
Ainda de acordo com Segala, o evento trouxe
resultados positivos. “As condições de negociações
e a evolução dos preços do café resultaram em bons
negócios. O cooperado e o fornecedor aderiram ao
Simcafé Virtual e suas oportunidades exclusivas. Os
fornecedores foram muito requisitados e a plataforma
foi um facilitador para a realização das compras”.
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A plataforma foi de fácil acesso e uma novidade como
conta o cooperado Fabiano Marcel Alonso Sanches,
de Pedregulho - SP. “Navegação fácil e atendimento
rápido e eficiente. Fiquei muito satisfeito com o
Simcafé Virtual e fiz um ótimo negócio.”
Foi possível acessar e visitar os stands de nossos
fornecedores a qualquer momento e em qualquer
dispositivo com internet (computador, celular ou
tablet). As negociações eram realizadas no horário
comercial, com um vendedor da Cocapec.
No ambiente virtual era fácil obter informações e
conversar com um representante oficial de cada
marca. Foi o que o cooperado Ademir Dias de Franca
/SP fez. “Acessei a plataforma e tirei minhas dúvidas
com o representante da marca e depois realizei a
aquisição com a central de atendimento da Cocapec.”
Para o cooperado Gilson Marcos dos Reis de Capetinga/
MG o Simcafé Virtual foi ótimo para os negócios.
“Foi excelente, todos da central de atendimento
foram muito prestativos, me ajudaram a escolher os

implementos e assim adquiri dois equipamentos.”
Sérgio Augusto Monteiro Junior de Ibiraci/MG e
Odemir Batista Cintra de Claraval também Minas
Gerais, compartilharam da mesma opinião e acharam
o evento digital uma excelente alternativa para a
compra de implementos e máquinas.
O Simcafé Digital foi acessado mais de 11 mil vezes
ao longo dos cinco dias de evento. O desejo da
comissão organizadora é que o simpósio em formato
digital traga ainda mais tecnologia e inovação para a
cooperativa.
A Cocapec agradece o apoio dos colaboradores,
expositores e de todos que fizeram parte do nosso
evento virtual. Um agradecimento especial aos nossos
cooperados e visitantes que apoiaram o evento digital.

Durante os dias do evento digital, a equipe de vendas
auxiliou os cooperados na realização das compras
Cooperados aderiram a novidade e acessaram o evento virtual
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“Tratoraço” contra o aumento do ICMS-SP
percorreu a Avenida Wilson Sábio de Mello

Cocapec e entidades rurais participam de
“tratoraço” contra o aumento do ICMS- SP
Manifestação reuniu cerca de 150 veículos

E

m janeiro ocorreu um “tratoraço” em todo o Estado de
São Paulo e em Franca, a manifestação foi organizada
pelo Sindicato Rural do município e apoiado pela
Cocapec e mais seis entidades. O evento contou com a
participação de diversos produtores, representantes do
setor, além da presença da diretoria da cooperativa.
A concentração aconteceu em frente ao Sindicato Rural
de Franca e percorreu a Avenida Wilson Sábio de Mello
(entrada da Cocapec) e seguiu até a Avenida Rio Negro (ao
lado do Franca Shopping) onde o grupo se reuniu. Segundo
a organização o evento contou com 150 veículos entre
tratores, caminhões e carros e estimativa de 300 pessoas.
Entendendo o decreto de isenção do ICMS:
O evento teve o intuito de pressionar o Governo Paulista
para revogar o tributo do ICMS/SP (Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias). Em
dezembro de 2020, com a publicação dos Decretos nº
65.253, 65.254 e nº 65.255/2020, e a autorização dada
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pelo Art. 22 da Lei nº 17.293/2020 , a emenda promove a
tributação para insumos agrícolas, energia elétrica rural e
hortifrutigranjeiros.
A partir daí, os produtores e cooperativas agrícolas
começaram a se movimentar para pressionar o governador
do Estado de São Paulo. A OCESP (Organização das
Cooperativas do Estado de São Paulo) teve papel
fundamental, pois mobilizou as cooperativas agro paulistas
que resultou em diversas ações como o envio de manifestos
para o governador.
Durante o evento o presidente Carlos Yoshiyuki Sato citou
a importância da mobilização. “Quando uma manifestação
dessa magnitude é realizada em todo o Estado de São
Paulo, de forma organizada e ordenada, ela surte efeito. No
momento em que as entidades se reúnem e se fortificam
as atitudes do Governo ficam sensíveis. Em um período de
pandemia foi uma intransigência por parte do Governo
tributar e prejudicar não só o produtor rural, mas também
o consumidor final.”

Em paralelo a isso, a Cocapec alertou os cooperados que
realizaram a compra futura para retirar suas mercadorias
até o final de dezembro de 2020. Pois a partir de janeiro/
2021 a lei entraria em vigor e o produtor já seria taxado. Foi
realizada uma força tarefa, com horário de atendimento
estendido, para que fossem retirados os insumos sem o
aumento do tributo.

Diretoria da Cocapec esteve presente no evento

Pressão gerou resultados positivos:
A movimentação surtiu efeito e o governador João Dória
revogou as alíquotas sobre insumos agrícolas, energia
elétrica rural e também hortifrutigranjeiros. O Estado de
São Paulo rescindiu a lei que retirava a isenção do ICMS no
setor agrícola por meio de decretos publicados no Diário
Oficial no dia 15 de janeiro de 2021.
Os créditos do ICMS/SP puderam ser utilizados durante a
edição do Simcafé Virtual que ocorreu no início de fevereiro.
No evento os cooperados tiveram como opção negociar
seus créditos na compra de tratores, carretas, colhedeiras e
outros equipamentos para a lavoura.

Segundo a organização, o movimento contou
com 150 veículos
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Quais os desafios da cafeicultura

para o “Novo Mundo”?
Adilson S. Machado Júnior – Coordenador de Operações Café Cocapec

D

esafiador sem dúvidas é uma das inúmeras
definições para o ano de 2020, que no final do 1º
trimestre nos surpreendeu com uma pandemia
sem precedentes, alterando nossa forma de agir, de
pensar e de discutir sobre diversos temas. As medidas de
distanciamento social nos proporcionaram novos hábitos e
novas maneiras de nos organizarmos. Haja visto o advento
de inúmeras ferramentas promovidas pela tecnologia e
o mundo digital, no intuito de suprir as dificuldades que
ainda enfrentamos.
Muito falou-se sobre um “Novo Mundo” que se desenha
para o futuro. No qual a sociedade que conhecemos não
será mais a mesma no período pós pandemia, onde novos
hábitos irão surgir, bem como novas maneiras de pensar.
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Fato é que durante todas estas turbulências de 2020,
o café nunca deixou de estar nas xícaras ao redor do
mundo. Apesar das restrições quanto as cafeterias e aos
restaurantes, o consumo de café tornou-se presente nas
casas daqueles que fizeram de seu lar, o novo local de
trabalho. Assim, compensando boa parte das estimativas
de crescimento de consumo.
Quanto a parte produtiva, com muito afinco os produtores
se esforçaram para garantir que a produção pudesse
fluir e que o abastecimento acontecesse sem alterações,
sobretudo com todas as dificuldades impostas pelo
cenário. A crise logística, reflexo também da pandemia,
dificultou o escoamento da produção de café, e ainda assim
a cafeicultura nacional atingiu níveis recordes de produção
e de exportação.

Após esse cenário, o clima não ajudou, houveram poucas
chuvas durante o ano em um momento crucial da definição
da produtividade: A floração. Dificultando o tratamento
adequado das lavouras, o desenvolvimento da planta e a
produtividade para a safra que está por vir.
Essa imensidão de dúvidas e a obscuridade que tornou o
futuro extremamente incerto, também foi precificada pelo
mercado que elevou as cotações de café para o seu maior
nível em R$ por saca de 60kg, gerando boas oportunidade
de negócio aos produtores que comercializaram sua
mercadoria em preços jamais vistos, tanto no mercado
físico quanto no mercado futuro.
Mas o que podemos esperar para o ano de 2021? As
incertezas certamente ainda nos rondam, mesmo com
ações e esforços de vários setores de nossa sociedade bem
como da comunidade científica, não há datas previstas ou
sequer pistas para que iniciemos a tão sonhada era pós
pandemia.No entanto, os impactos econômicos que esse
período trouxe estão cada vez mais presentes em nosso
cotidiano. Um exemplo é a dificuldade produtiva de alguns
setores, o que resulta no déficit de insumos produtivos
importantes. Tudo isso gera índices de inflação e pouca
disponibilidade de alguns produtos essenciais, fato que
provoca uma preocupação acerca de um possível aumento
nos custos de produção.
O consumo de café no futuro é uma incógnita que circunda
o mercado. Pois mesmo sabendo que ele se manteve no
mínimo estável, o hábito e as novas formas de se consumir
ainda são perguntas sem respostas mesmo aos mais
renomados e estruturados institutos relacionados ao
entendimento desse tema.

A sombra de 2020 ainda nos cercará em 2021, porém o ano
nos traz esperança de que esta crise possa ser superada e
que o distanciamento social não seja mais uma necessidade.
Além disso estamos presenciando um período de adaptação
à nova realidade que a tecnologia nos proporcionou e
provavelmente continuará proporcionando.
Será um ano de bienalidade baixa na Alta Mogiana e os
problemas climáticos em nível nacional tendem a tornar
a safra um tanto quanto desafiadora em comparação
aanterior. O desejo é que 2021 traga respostas sobre as
inúmeras dúvidas que hoje circundam o mercado de café
e que dificultam a tomada de decisões dos produtoresem
relação aos melhores momentos de adquirir seus insumos
ou de comercializar sua produção. No entanto, o que
certamente teremos nesse ano, é novamente o esforço e
dedicação da cafeicultura para que, independentemente
do que aconteça, possamos levar para a casa de todos
os cidadãos ao redor do mundo, o companheiro de suas
manhãs, de suas tardes e dos momentos em que buscar
vigor para dar continuidade nas tarefas complexas do diaa-dia, o nosso tão adorado café.

“

(...) Durante todas estas
turbulências de 2020, o café
nunca deixou de estar nas
xícaras ao redor do mundo.

”
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Café: produtores precisam avaliar lavouras
para não comprometerem entrega futura
Cafeicultores precisam estar atentos à realidade produtiva para cumprirem contratos e manterem a credibilidade do
Brasil como fornecedor
Por: Assessoria De Comunicação (CNC) / Paulo André C. Kawasaki

A

capacitação do produtor é algo crescente e
fundamental que vem ocorrendo nos últimos anos,
fomentando a capacidade de ele ampliar suas
margens, através, entre outras possibilidades, de realizar
negócios no mercado futuro do café. Nesse cenário, as
cooperativas exercem papel fundamental, gerando a
qualificação necessária e contribuindo nos processos
comerciais.
Para Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional
do Café (CNC) – entidade que representa as principais
cooperativas cafeeiras do país –, a safra 2020 é um exemplo
que serve como base para os negócios futuros.
“Com mais de 80% comercializados, a preços remuneradores,
superiores a R$ 600 a saca em muitos casos, os cafeicultores,
agora, estão afastados do mercado, pois já têm noção
da quebra que terão na colheita deste ano. Dessa forma,
remunerados, administram o residual do ciclo passado para
comercializarem em melhores oportunidades, por valores
que desejam e não pelos oferecidos atualmente”, explica.
Para o futuro, entretanto, o dirigente pondera que os
produtores precisam se atentar para a necessidade de uma
avaliação segura do limite de sua produção.
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Silas Brasileiro
Presidente do Conselho Nacional
do Café - CNC.

Segundo ele, essa postura fez com que o país fidelizasse
seus clientes e o cooperativismo foi fundamental para isso,
principalmente quando se pensa no mercado externo.

“Sabemos de negócios que vêm sendo ‘travados’ para os
ciclos 2022 e 2023, mas recomendamos muita precaução,
principalmente em relação às condições climáticas. É
necessário que os cafeicultores tenham ciência da realidade
de suas lavouras para que possam confirmar, em volume e
qualidade, a entrega dessas vendas futuras”, comenta.

“Dessa maneira, é essencial que tenhamos noção de nossas
realidades produtivas, sabendo o que poderemos entregar
para honrar os compromissos previamente assumidos, não
transmitindo a responsabilidade a nossas cooperativas, que
são o que temos de melhor em nossa atividade”, conclui.

O presidente do CNC justifica o alerta porque a capacitação
dos produtores nacionais tornou o Brasil um provedor com
credibilidade, entregando cafés sustentáveis e com elevada
qualidade.

Mais informações para a imprensa
Assessoria de Comunicação CNC
Paulo André C. Kawasaki
(61) 98114-6632 / imprensa@cncafe.com.br

R E V I S TA C O C A P E C - J A N / F E V 2 0 2 1

R E V I S TA C O C A P E C - J A N / F E V 2 0 2 1

25

PRODUÇÃO ANIMAL

Silos e Silagem
Fonte: Embrapa
Por: Paulo Correia/ Médico
Veterinário Uniagro/Cocapec
Mestre em medicina
veterinária e professor
universitário

A

preocupação de todo pecuarista, tanto dos que
criam gado leiteiro como de quem confina para
terminação ou recria, é manter durante a seca uma
comida de qualidade e em grande quantidade. E quem a
tem pode dormir mais tranquilo...
Para armazenar este alimento requer muito cuidado e
preparo. Estamos falando da silagem que possui muito
volume, e cujo preparo é chamado de ensilagem, processo
de cortar a forrageira verde, picá-la e armazená-la sem a
presença de ar (oxigênio), compactada e conservada em
local próprio chamado silo.
Geralmente o silo é construído próximo ao local onde serão
tratados os bovinos, facilitando o trabalho e diminuindo
transportes. Uma silagem de boa qualidade é a reserva de
volumoso que o proprietário tem para substituir o pasto na
época seca. A conservação é feita por uma compactação
eficiente, que requer passar o trator várias vezes sobre
os pedaços (ideal de 5 a 10cm) de forragem picadas,
retirando assim, o ar de dentro da massa, promovendo o
desenvolvimento de bactérias anaeróbias, produtoras de
ácido lático, que fermentam e conservam a silagem.
Ao compactar as camadas deve-se tomar o cuidado para
que o pneu do trator não suje de terra ou barro, danificando
a fermentação do silo. Após cheio, é necessário vedá-lo com
lona plástica resistente, impedindo a entrada de ar e água
dentro do mesmo.
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Início do processo de silagem

Os silos mais utilizados na região são os horizontais: tipo
trincheira ou o de superfície que são de fácil carregamento,
compactação e descarregamento. Existe a forma trapezoidal
e sua construção não é tão dispendiosa. Já o de superfície é
o mais barato de se construir, pois é feito em cima do solo,
sem necessidade de investimentos. Pois forra-se o solo
com uma camada de palha para drenar a umidade. Vão se
colocando as camadas de forragem picadas e compactandoas seguidamente, tentando dar a ensilagem um formato
trapezoidal invertido. A altura média na linha central deve
ser em torno de 1,5 metros, ficando as partes laterais com
média de 1,20m dando um formato abaulado. Para fechá-lo
coloca-se uma lona branca resistente em toda a extensão,
prendendo as beiradas ao chão e colocando terra por cima,
ajudando compactar e vedar melhor o ar. É importante
cercar todo o local para que não entre animais que podem
danificar a cobertura e assim perdendo o material.
As melhores forrageiras para ensilagem são: o milho e
o sorgo, devido ao elevado teor de açúcares solúveis,
favorecendo fermentações eficientes no silo.
Há bastante tempo, quando alguns proprietários de Ibiraci/
MG e Claraval/MG começaram a ensilar a cana de açúcar,
perguntaram-me a respeito da qualidade desta prática.
Fui consultar um professor de nutrição na UNESP em
Jaboticabal. Ele me disse que não é necessário ensilar a
cana. “Ela é um silo em pé, só picar, triturar e dar ao gado.
A cana tem um alto teor de açúcares solúveis, porém não
é uma boa silagem pois geralmente tem uma fermentação
alcoólica e perde parte do material”.

Uma alternativa para segurar a lona
plástica após fechar o silo é utilizar
argolas de pneus

Outra forrageira que podemos ensilar é o capim elefante
(napier, cameron, etc), que tem um bom teor de carboidratos
solúveis. Se ele já estiver meio maduro pode-se misturar
com cana picada, na proporção de 20%, melhorando a
fermentação.
Para aprimorar as condições de fermentação da ensilagem
e reduzir perdas nutricionais deve-se usar um aditivono
processo. É um produto à base de bactérias lácticas, que é
diluído em água e pulverizado sobre as camadas do silo.
Após a vedação pode-se fornecer o silo ao gado com
aproximadamente 45 dias. E se não aberto, pode durar até
mais de um ano, quando bem conservado. O produtor sabe
do trabalho que dá para produzir uma boa silagem,mas por
outro lado também sabe das vantagens e da tranquilidade
de umvolumoso guardado para ser utilizado quando
necessário. Para mais informações sempre consulte seu
veterinário.
A COCAPEC tem boas sementes e todo material necessário
para a confecção de um silo de primeira qualidade.
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RELAÇÃO DE TROCA

Relação de Troca de Café
Valores referente ao mês de Fevereiro de 2021
Unid.

Preço unitário SP

Preço unitário MG

Relação de Troca SP

Relação de Troca MG

Sulfato de Amônio

T

R$

1.600,00

R$

1.680,00

2,08

2,18

Ureia

T

R$

2.780,00

R$

2.900,00

3,61

3,77

Super Simples Gr

T

R$

1.560,00

R$

1.600,00

2,03

2,08

Adubo 21,00,21

T

R$

2.130,00

R$

2.350,00

2,77

3,05

Nitrato de Amônio

T

R$

1.900,00

R$

2.100,00

2,47

2,73

Custo (R$/ha) por Produto
Produto
ABAMECTIN 72
ACTARA WG
ALION SC 500

0,25

Preço Unitário (Kg/L)
R$

104,95

Preço (R$)/ha

Produto

R$

KLORPAN

26,24

Kg/L/ha

Preço Unitário (Kg/L)

1,5

R$

32,50

Preço (R$)/ha
R$

48,75

1

R$

190,00

R$

190,00

KUMULUS DF

2

R$

11,03

R$

22,05

0,15

R$

2.244,00

R$

336,60

MANZATE WP

4,5

R$

21,00

R$

94,50

MATCH

0,3

R$

73,14

R$

21,94

1

R$

39,25

R$

39,25

R$

41,50

ALLY 60 XP

0,01

R$

1.187,50

R$

11,88

ALTACOR 35 WG

0,09

R$

1.291,40

R$

116,23

ALTO 100

0,7

R$

67,80

R$

47,46

NOMOLT

0,25

R$

166,00

METILTIOFAN

AMISTAR WG

0,1

R$

500,00

R$

50,00

NUFURON

0,01

R$

550,00

R$

5,50

APROACH PRIMA

0,5

R$

163,88

R$

81,94

OMITE

1,5

R$

76,18

R$

114,27

1

R$

19,00

R$

19,00

OPERA

1,5

R$

74,76

R$

112,14
105,00

ASSIST
AUREO
AURORA 400 CE

2

R$

17,75

R$

35,50

FUJIMITE - FRASCO 1 LI

1,5

R$

70,00

R$

0,1

R$

525,00

R$

52,50

POQUER

0,6

R$

54,00

R$

32,40

348,00

PRATICO

2,5

R$

102,00

R$

255,00

BORAL 500 SC

1,5

R$

232,00

R$

CANTUS

0,15

R$

560,00

R$

84,00

PREMIER PLUS

4

R$

115,00

R$

460,00

33,69

R$

33,69

PREMIER WG

1

R$

130,00

R$

130,00

PRIORI XTRA

0,5

R$

133,00

R$

66,50

REDSHIELD

1,3

R$

58,72

R$

76,34

CERCOBIN 700 PM

28

Kg/L/ha

1

R$

CLETODIM NORTOX

0,6

R$

51,25

R$

30,75

CLORIMURON NORTOX

0,1

R$

86,00

R$

8,60

COMET

0,7

R$

128,00

R$

89,60

RIMON

0,3

R$

127,99

R$

38,40

84,38

RIVAL

1

R$

56,40

R$

56,40
47,15

CUPROZEB

2,25

R$

37,50

R$

CURYON

0,8

R$

95,75

R$

76,60

ROUNDUP MAIS 480

DANIMEN 300

0,3

R$

105,80

R$

31,74

ROUNDUP WG
RUBRIC

DIFERE

2,25

R$

30,60

R$

68,85

DITHANE

4,5

R$

21,24

R$

95,58

ENVIDOR

0,3

R$

495,00

R$

148,50

TALENTO

189,20

TENAZ

10,78

TILT
TUTOR

ETHREL

0,8

R$

236,50

R$

FASTAC

0,22

R$

49,00

R$

SELECT

FLUMIZIN

0,1

R$

393,75

R$

39,38

GALIGAM

4

R$

103,75

R$

415,00

VERDADERO WG

GOAL

4

R$

103,75

R$

415,00

VERTIMEC

IHAROL

1

R$

18,40

R$

18,40

IMPACT

5

R$

34,33

R$

171,67

KARATE 50

0,1

R$

86,75

R$

8,68

KASUMIN

1,5

R$

91,00

R$

136,50
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ZAPP QI

2,3

R$

20,50

R$

3

R$

30,60

R$

91,80

0,55

R$

138,00

R$

75,90
21,00

0,4

R$

52,50

R$

0,015

R$

2.993,00

R$

44,90

2,5

R$

53,32

R$

133,30

0,675

R$

52,05

R$

35,13

1,5

R$

41,90

R$

62,85

1

R$

362,00

R$

362,00

0,4

R$

53,00

R$

21,20

3

R$

22,50

R$

67,50

*As informações dos produtos são apenas para conhecimento dos cooperados produtor, não tendo caráter de recomendação. Para isso, consulte sempre seu engenheiro agrônomo.

Produtos

Mensal
do Preço do Café
Média Mensal do Preço doMédia
Café
Arábica
- Arábica
Comparativo dos últimos 5 anos (R$)
Comparativo dos últimos 5 anos (R$)

550

500

450

2017

400

2018
350

2019
2020

300

2021

250

200

150

Fonte: Esalq/BM&F

100
1

2

3

4

5

6

2017

2018

7

2019

2020

8

9

11

12

Fonte: Esalq/BM&F

Média mensal do preço* de Milho

Média mensal do preço de Café Arábica* índice Esalq/BM&F
2020

10

2021

2020

2021
R$

2021
US$

R$

US$

51,07

12,3

83,64

15,61

51,69

11,89

83,89

15,47

Março

57,41

11,73

Abril

52,92

9,25

101,82

Maio

50,11

8,89

93,00

Junho

47,75

9,19

505,97

95,89

Julho

49,7

9,41

578,84

106,03

Agosto

56,62

10,36

564,61

104,65

Setembro

60,05

11,11

83,77

15,54

R$

US$

R$

US$

Janeiro

493,03

118,89

639,71

119,40

Janeiro

Fevereiro

481,90

110,85

685,20

126,34

Fevereiro

Março

556,28

113,72

Abril

585,55

109,76

Maio

574,15

Junho

483,24

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

536,6

95,32

Outubro

72,71

11,36

Novembro

566,63

104,78

Novembro

80,16

14,81

Dezembro

594,32

115,62

Média Anual

543,43

105,86

662,46

122,87

*Saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor

Dezembro

75,33

14,65

Média Anual

58,79

11,25

Fonte: Índice Esalq/BM&F

Índices pluviométricos* - Últimos 3 anos
FRANCA / SP

Jan

2019

207

2020

334

Fev

Mar

Abr

Mai

307

267

165

59

345

161

28

33

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total / Ano

7

8

24

111,06

53,83

294

224

1.727

1

0

5

1,4

62

112

200

1.282
267

132

135,34

224,3

262,4

214,0

96,5

46,0

4,0

4,0

14,5

56,2

57,9

203,0

212,0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total / Ano

2019

72

335

440

142

0

0

6

43

116

138

319

196

1807

2020

285

389

176

28

34

11

6

5

0

86

109

320

1449

2021

173

135

Média Mensal

275,7

322,7

254,0

64,3

17,7

24,7

4,0

33,0

59,7

148,7

243,7

105,5

IBIRACI / MG

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total / Ano

2019

207

307

267

165

59

7

8

24

111,06

53,83

294

224

1.727

2020

334

345

161

28

33

1

0

5

1,4

62

112

200

1.282

132

135,34

224,3

262,4

214,0

96,5

46,0

4,0

4,0

14,5

56,2

57,9

203,0

212,0

2021
Média Mensal

CAPETINGA / MG

2021
Média Mensal

308

267

*(Dados em milímetros obtidos na Cocapec Matriz (Franca/SP), Núcleo Cocapec Capetinga/MG e no Sítio Santo Elias em Ibirac/MG)
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CURTAS

CURTAS
Desafios da pandemia
do Covid- 19 continuam

Andamento da obra de
São Tomás de Aquino/MG

A
C

om o início da vacinação, 2021 começou com a
esperança de que a pandemia possa ter um fim.
No entanto, não é o momento de nos descuidar. Na
cooperativa, todos os cuidados estão mantidos e seguindo
as normas das autoridades de saúde, respeitando o uso
de máscaras, distanciamento, aferição da temperatura,
uso de álcool em gel e acesso controlado na loja. Dessa
forma, é possível proporcionar um ambiente seguro para
cooperados e colaboradores. Por esse motivo, pedimos
que quando possível utilize os meios digitais. Com o apoio
de todos podemos continuar superando esses desafios.

Cocapec no Anuário Globo Rural

Melhores do Agronegócio

O

16º Anuário Globo Rural, que elenca anualmente as
500 melhores empresas do Agro no Brasil, divulgou
a Edição de 2020, no qual a Cocapec ocupa a posição de
número 181. Além do Ranking Globo Rural a cooperativa
listou na posição 809º entre as 1000 Maiores & Melhores
da Revista Exame. E na Escala da Valor Econômico listando
as 1000 maiores empresas, a Cocapec ocupa o 710º lugar.

30
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s obras do núcleo na cidade mineira de São Tomás
de Aquino estão tomando forma, com previsão de
entrega total para junho/julho. O armazém na localidade irá
beneficiar diversos cooperados da região, pois atualmente,
a produção é direcionada para os municípios vizinhos de
Capetinga e São Sebastião do Paraíso. Com a construção a
capacidade de armazenamento será de mais 100 mil sacas
de café.

Área Restrita para o
cooperado no site Cocapec

N

o site Cocapec os cooperados tem acesso a uma área
restrita, que contém informações como Títulos em
Aberto, Correspondências, Café em Depósito, Contratação
em Café, Autorizações de Venda e também Extratos
Telefônicos. Uma maneira fácil e rápida de averiguar dados
fundamentais para o dia a dia do cooperado. Para ter
acesso é necessário solicitar a senha ao Setor de Cadastro.
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