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Carlos Yoshiyuki Sato
 Diretor Presidente

A Cooperativa é uma organização com objetivos que buscam a evolução 
dos cooperados para que juntos possamos construir um futuro melhor. 
Por isso, cada vez mais aprimoramos a estrutura e o atendimento para 
fortalecer a geração de serviços junto aos cooperados. Alinhando 
comunicações e informações, buscando sempre progredir e difundir a 
cafeicultura por toda a região. 

A participação dos cooperados é fundamental para o desenvolvimento 
e movimentação dos negócios da cooperativa. Por isso, pensando 
em sanar as dúvidas dos produtores e debater questões essenciais, 
a Cocapec realizou uma rodada extraordinária de comitês em cinco 
unidades para expor temas como o cenário do mercado de café e 
insumos e entre outros assuntos. 

Aos poucos é possível retornar a nossa rotina normalmente, 
frequentando eventos, promovendo ações, mas é claro que tudo 
isso, seguindo as normas de segurança contra a Covid-19. Dessa 
forma, retomamos com as histórias de nossos primeiros cooperados, 
conhecendo mais um relato de dedicação com a cafeicultura. Além 
disso, foi viável realizar o recebimento itinerante de embalagens de 
defensivos, atitude que é fundamental no auxílio aos cooperados no 
cumprimento desta importante ação ambiental.

Pensando nas melhorias e conquistas, fruto do trabalho dos cooperados 
inauguramos a nova unidade na região mineira de São Tomás de Aquino. 
Agora a Cocapec disponibiliza estrutura e profissionais em uma loja de 
1500 m² e um armazém com capacidade para mais de 100 mil sacas de 
café. Agradecemos aos cooperados e todos que proporcionaram essa 
nova unidade. 

Mais um ano está chegando ao fim e o trabalho da Cooperativa 
é sempre pensar no desenvolvimento do cooperado, por isso, 
constantemente promovemos melhorias para aperfeiçoar nossos 
serviços, comunicações, gestão e estrutura. Muitas mudanças estão por 
vir para gerar ainda mais avanço e eficiência em 2022. 

Cooperando com o produtor para 
evoluirmos juntos
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Cafés Cocapec marcaram presença
no evento Festival do Café

Com o avanço da vacinação e flexibilização da 
pandemia da Covid-19 aos poucos é possível retomar 
com os eventos presenciais. No início de outubro a 

Cocapec esteve presente no Festival do Café, na cidade 
de Ribeirão Preto/SP, levando sua linha de cafés para a 
degustação. 

O evento Festival do Café foi organizado por A Fábrica, polo 
de cultura criado pelo Instituto SEB, de Ribeirão Preto/SP. 
O festival teve início no Dia Internacional do Café, 01 de 
outubro e seguiu até dia 03. Contou com palestras, música 
e muito café. 

O setor de torrefação da Cocapec levou os sabores e aromas 
do Senhor Café, Tulha Velha e Café Cocapec. Durante os 
três dias de evento foram apresentados e degustados os 
diversos produtos da Cooperativa, que encantou o público 
do evento. 

Para Victor Ferreira, gestor de torrefação, a retomada dos 
eventos é fundamental para o setor. “Poder expor nossos 
produtos para os amantes de café é essencial para o 
desenvolvimento das nossas linhas, que crescem cada vez 
mais e são buscadas em toda a nossa região.” 

O Festival contou com muito café e música boa

Os cafés da Cocapec conquistaram o público
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Concurso de Qualidade Senhor Café 2021 
premia os melhores cafés dos cooperados

No final de outubro ocorreu a premiação do Concurso 
de Qualidade Senhor Café 2021, que premiou seis 
cooperados pelo empenho e dedicação em produzir 

um café de qualidade. Os vencedores foram conhecidos 
durante uma cerimônia transmitida ao vivo pelo canal do 
Youtube da cooperativa, que além da premiação, contou 
com uma importante palestra do consultor Cesar de Castro 
Alves, oferecimento do Itaú BBA.

Seguindo os formatos do ano anterior foram premiados três 
cooperados do Estado de Minas Gerais e três de São Paulo, 
todos na região de atuação da Cocapec na Alta Mogiana. 

A etapa de Júri e Seleção ocorreu 
em outubro com a participação de 

colaboradores

O Concurso de Qualidade Senhor Café 
é uma forma de valorizar o trabalho 

do cooperado
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Durante a premiação o público pode assistir vídeos sobre a 
história de cada um dos vencedores, contando um pouco 
sobre a relação com a cafeicultura e com a Cocapec. Além 
disso, a premiação também contou com a palestra do 
consultor do banco Itaú BBA Cesar de Castro Alves, com 
o tema Mercado de Café - Perspectivas, as perguntas 
foram mediadas pelo Coordenador de operações de café 
da Cocapec, Adilson Machado Júnior, que transmitiu ao 
palestrante os questionamentos do público.

A premiação contou com a presença de toda a diretoria 
da Cocapec e obteve mais de 1000 visualizações. Para o 
presidente Carlos Sato é fundamental valorizar o trabalho 
do produtor. “Através do Concurso de Qualidade podemos 
celebrar o empenho e a dedicação que o cooperado tem 
pela cafeicultura.” 

Todos os premiados receberam um ágio no valor da saca de 
café, um troféu e também uma placa para fixar na entrada 
da propriedade.Vale lembrar que os primeiros colocados 
de cada Estado terão seus cafés transformados no Senhor 
Café Edições, na versão em cápsulas e também em grão, 
com embalagem personalizada que contará com o nome 
do cooperado, nome da propriedade e características do 
café.

A Cocapec agradece todos os participantes e parabeniza os 
vencedores do certame. Em 2022 esperamos muito mais! 

Melhores Cafés 2021
------------------------------------------

Minas Gerais:

1º Francisco de Paulo Andrade 
        Fazenda Nossa Senhora Aparecida – Ibiraci/MG

2º Paulo César Pereira Costa e     
      Ângelo Pereira Costa 
        Fazenda Santo Antônio de Pádua – Ibiraci/MG

3º Paulo Cezar Marçal 
        Sítio Olaria – Ibiraci/MG 

------------------------------------------

São Paulo:

1º Hélvio Aparecido Jorge 
     Sítio Dona Tuca – Pedregulho/SP 

2º Jesus Aparecido Eleotério 
     Fazenda Alto da Serra – Franca/SP

3º Gustavo Leonel 
     Faz. Bom Jardim Coffees – Franca/SP 

O  Concurso de Qualidade foi transmitido ao vivo e pode 
ser assistido pelo Youtube da Cooperativa 

Cesar de Castro Alves é consultor do 
banco Itaú BBA e ministrou a palestra 

sobre mercado de café
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Francisco de Paula foi o 
bicampeão pelo Estado 
de Minas Gerais 

Os irmãos Paulo César Costa e Ângelo Costa conquistaram o 2º lugar de Minas Gerais 

Paulo Cezar Marçal,  foi o 3º colocado em Minas Gerais
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Jesus Aparecido Eleotério ficou na 2ª posição pelo Estado de São Paulo

Hélvio Aparecido Jorge 
foi o 1º colocado do 
Estado de São Paulo

O cooperado Gustavo Leonel e seu pai ficaram em 3º posição pelo Estado de São Paulo
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Augustinho Fernandes de Oliveira
Paixão pela cafeicultura que permanece por gerações

Uma família apaixonada pelo café, 4 gerações de 
dedicação e muito empenho em cultivar qualidade. 
Sr. Augustinho, semblante calmo, fala serena e 

muita simpatia, nos recebeu em sua propriedade e contou 
um pouco sobre sua história com a cafeicultura que teve 
início logo na infância. 

“Desde muito jovem eu e meu irmão já ajudávamos 
nosso pai na lavoura. Uma época de muita luta, não tinha 
máquina e o trabalho era todo braçal. E também ainda não 
tinha a cooperativa para ajudar.” Augustinho fala sobre a 
dificuldade de quando era jovem. “Antigamente não podia 
ter mais que 4 ou 5 mil pés de café, pois era muito difícil 
cuidar sem ter estrutura e as lavouras com o espaçamento 
largo exigia muito mais mão de obra. Para saber a cotação 
demorava uma semana, hoje facilitou demais. A cooperativa 
sempre me ajudou, desde quando me associei na Cocap e 
fui a inscrição 128.”

Contando sobre sua história, Sr. Augustinho sempre 
menciona a família, que é seu alicerce. Criou os 7 filhos com 
muito esforço com a renda do café, e hoje 3 deles ajudam o 
pai na propriedade. “Meu avô criou a família dele aqui, meu 
pai criou a nossa, depois eu casei e construí mais uma casa 
e criei meus 7 filhos, e hoje eles cuidam daqui também. 
Tenho 16 netos e um deles também já segue os passos na 
lida com o café.”  

Sr. Augustinho e o filho Wilson mostram a 
lavoura com mais de 10 anos 

O cooperado 128 falou sobre a importância que a 
Cooperativa tem para ele e a família 
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Antes o Sr. Augustinho tinha 2 hectares e conta que se 
esforçou muito para conquistar o que tem hoje. “Agora, 
alguns dos meus filhos que tocam o sítio de 48 hectares, 
fico gerenciando e eles operam as máquinas e cuidam da 
parte de negociação também, todo o nosso café é enviado 
para a Cocapec. Hoje tem que deixar para a turma mais 
nova, fico só no comando.”

O Sr. Augustinho e o filho Wilson, que também nos recebeu 
no bate papo, explica que a cooperativa tem um papel muito 
importante. “Nós temos ajuda do engenheiro agrônomo da 
Cocapec que sempre nos auxilia quando precisamos, nos 
orienta nas negociações em troca e compra de insumos. E 
também a cooperativa sempre nos ajudou na compra dos 
nossos maquinários, quase todos adquirimos pela Cocapec, 
hoje temos praticamente todos que precisamos.” 

Wilson, que também é cooperado, fala que com a ajuda do 
maquinário hoje ele e dois irmãos tocam a propriedade e 
ainda conseguem trabalhar para fora e gerar uma renda 
extra. “Temos máquina de benefício que é um ganho extra 
para nós e também consigo tocar o sítio e fazer outros 
serviços para fora, pois com as máquinas tudo ficou mais 
fácil e rápido.” 

No fim da conversa eles falaram também sobre a geada 
que afetou parte da lavoura nesse ano. O Sr. Augustinho 
explica que não plantava tão perto do córrego, mas ao 
longo dos anos precisava aumentar a plantação e, por isso, 
se aproximou de áreas mais baixas. “Antigamente a gente 
respeitava a área da geada, e fomos plantando na beirada 
no córrego e agora tivemos o resultado. Mas com a graça 
de Deus, tudo vai melhorando”. 

Durante a visita Sr. Augustinho nos levou para conhecer 
a propriedade e a lavoura, apresentou onde era a antiga 
propriedade em que cresceu e a casa que construiu quando 
se casou. O cooperado é sinônimo de muita dedicação, 
simplicidade e simpatia, nos mostrou com orgulho tudo o 
que conquistou com muito esforço e dedicação e hoje é 
passado para os filhos. 

Contamos um pouco sobre a história do Sr. Augustinho, 
nosso agradecimento a toda sua família que abriu as 
porteiras da sua propriedade para nos receber com muito 
apreço e confiança. Não deixe de conferir os próximos 
relatos! 

É importante ressaltar que realizamos a entrevista devido 
à flexibilização da pandemia, a equipe de reportagem foi 
reduzida e respeitou todos os protocolos de segurança 
contra a Covid-19. 

A família tem paixão pelo 
café há 4 gerações 

Foto do Sr. Augustinho jovem em sua propriedade 
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Uma nova loja de 1500 m², juntamente com um 
armazém com capacidade para mais de 100 
mil sacas de café, foi inaugurado na cidade de 

São Tomás de Aquino/MG, região que cada vez mais 
fortalece a cafeicultura local. O novo espaço é mais 
amplo, com estrutura dividida entre itens veterinários, 
peças para maquinários, defensivos agrícolas e 
fertilizantes. 

A inauguração aconteceu no dia 03 de novembro 
e contou com a presença da diretoria Cocapec, 
representantes do Sicoob Credicocapec, membros do 
conselho administrativo e fiscal, além de autoridades 
políticas e religiosas do município. 

O presidente da Cocapec Carlos Yoshiuki Sato falou 
durante a cerimônia e discorreu sobre a presença da 
Cooperativa na cidade. “A história da Cocapec aqui 
em São Tomás de Aquino é recente, se iniciou com 
um grupo de produtores da região que solicitaram 
a abertura de um núcleo na cidade, após muita 
conversa foi tomada a decisão de instalarmos uma 
unidade aqui. E esse ano foi possível construir essa 
estrutura com armazém próprio e loja. Com isso, além 
de conforto e comodidade podemos oferecer mais 
praticidade e agilidade aos cooperados da região, 
gostaria de agradecer a todos os envolvidos por 
proporcionar mais uma conquista para a cooperativa 
e especialmente aos cooperados pela confiança e 
apoio.”

Nova unidade de São Tomás de 
Aquino traz desenvolvimento para 
cafeicultura da região

A nova estrutura é mais moderna e 
ampla, a loja conta com 1500m² 

O prefeito de São Tomás de Aquino, Daniel Ferreira da 
Silva também fez uso da palavra e citou a importância 
da geração de novos empregos. “Estamos vivendo 
um período muito complicado na economia e a 
oportunidade gerar novos empregos em nosso 
munícipio é fundamental.”

O cooperado Welington Lázaro Trevisan destacou a 
construção, “tudo ficou ótimo, grande e confortável, 
temos orgulho dessa estrutura, mas o mais importante 
é que o tem dentro dela, nós cooperados. Hoje 
me orgulho de ver isso aqui, e como a cooperação 
fortalece a agricultura. Temos que agradecer a todos 
e principalmente a diretoria.” 

O desenlace da faixa foi feito pelo prefeito da cidade, Daniel Ferreira 
da Silva e pelo presidente da Cocapec Carlos Yoshiuki Sato 
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O coordenador do núcleo, Jean Carlos de Barros, falou 
um pouco sobre sua trajetória, que já está há 10 anos 
na cooperativa. “Ao longo desses anos pude observar 
as evoluções e mudanças da Cocapec, assumir a 
coordenação do núcleo de São Tomás de Aquino foi 
um grande desafio, fiquei inseguro na época, porém 
fui gratificado pela equipe que encontrei aqui, sempre 
dispostos a servir os cooperados. Meu agradecimento 
especial a minha equipe, à diretoria e aos cooperados.” 
A nova unidade agora conta com área de atendimento 
aos cooperados e clientes, assistência técnica e 
veterinária e área de comercialização/classificação de 
café. Tudo isso irá proporcionar mais comodidade e 
praticidade aos cooperados do munícipio. Além disso, 
a unidade conta com um armazém com capacidade 
para mais de 100 mil sacas de café e um armazém e 
depósito de insumos atendendo toda a legislação de 
estocagem.  

A Cocapec chegou em São Tomás de Aquino em 
2018, após um pleito de alguns produtores, que se 
associaram à cooperativa e possibilitaram a criação 
de uma loja completa, oferendo todos os Serviços 
Integrados aos cooperados da região. Após dois anos 
e meio, já são mais de 170 famílias cooperadas na 
região e graças ao comprometimento de todos foi 
possível concretizar as obras da nova unidade de São 
Tomás de Aquino. 

A cidade de São Tomás de Aquino/MG, com mais de 
7.000 habitantes segundo dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) tem como uma 
das principais fontes de renda a agropecuária e para a 
Cocapec é uma honra poder cumprir com a missão de 
desenvolver a cafeicultura na nossa região e difundir o 
cooperativismo. 

O coordenador do núcleo Jean Carlos de Barros falou com 
emoção da sua trajetória na Cocapec 

O cooperado Welington Trevisan citou estar 
orgulhoso da nova estrutura 

A inauguração ocorreu com limitação de público 
devido a pandemia de Covid-19 

O descerramento da placa inaugural foi feito pelo coordenador 
do núcleo Jean Carlos de Barros e pelo vice presidente Alberto 
Rocchetti Netto

A cerimônia contou com a presença da diretoria e 
representantes da cidade 

O presidente da Cocapec Carlos Yoshiuki Sato deu 
início a cerimônia de inauguração 
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Com a flexibilização da pandemia de Covid-19 foi 
possível realizar uma rodada extraordinária de 
Comitês Cocapec em quase todas as unidades 

Cocapec. Os Comitês são fundamentais para levar 
informação e reiterar aos cooperados e debater sobre 
assuntos com objetivo de alinhamento da Cooperativa. 
Temas como a entrega de contratos de café (venda futura), 
impacto dos custos de produção para 2022 e o panorama 
do mercado foram abordados pelo Diretor Comercial Saulo 
de Carvalho Faleiros. Os Comitês ocorreram em Ibiraci/MG, 
Claraval/MG - comunidade Porteira da Pedra, Pedregulho/
SP (Jeriquara/SP) e Franca/SP e contaram com a presença 
de 250 cooperados ao todo.

Após a geada ocorrida em julho e a seca que afetou 
a nossa região esse ano, muitas preocupações foram 
geradas, além disso, os custos de produção aumentaram 
exorbitantemente devido à crise causada pela pandemia 
de Covid-19 em todo o mundo. Ainda na oportunidade, 
Saulo pode expor um pouco sobre o cenário, explicando 
a situação mundial da escassez de insumos e a questão da 
exportação, além de explicar o panorama do mercado no 
Brasil. Os cooperados puderam tirar suas dúvidas e debater 
essas questões. 

Rodada extraordinária de Comitês  
debate temas importantes

Comitê Franca/SP

Comitê Ibiraci/MG
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Comitê Claraval/MG

Comitê Pedregulho/SP

Comitê Capetinga/MG
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O Brasil bateu recorde de produção de café em 2020 
e de exportação na temporada 2020/21,em relação 
à safra anterior, o que mostra a força do setor para 

a economia brasileira e consolida a posição do país como 
maior produtor global de café. Apesar do crescimento 
desses números ano após ano, nossa maior preocupação 
é com o produtor rural, com aquele que está lá na ponta, 
faça chuva ou faça sol, está sempre disposto a produzir o 
melhor café do mundo. A geada do dia 20 de julho foi a 
mais severa, fato que não se via há 27 anos. Assim como a 
seca e a crise hídrica, fatores climáticos do qual não temos 
controle e que comprometem a safra de café de 2022/23.

O Conselho Nacional do Café (CNC) tem buscado, 
incessantemente, soluções que venham amenizar os 
prejuízos que os produtores tiveram com as intempéries 
climáticas tomando decisões com fundamentação e 
análise técnica. As entidades tem trabalhado em conjunto 
na busca de apoiamento dos produtores. A cafeicultura 
conta com uma estrutura de representação que nenhuma 
outra cultura tem. O Conselho Deliberativo da Política do 
Café (CDPC) e o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
(Funcafé) - que é o banco privado de financiamento ao 
produtor, em todos os momentos de crise esteve ao lado 
do cafeicultor e desta vez não foi diferente. A parceria do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
com o CNC, o CDPC, com a Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), o Conselho do Agro, a Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA) e a Frente Parlamentar do Café tem 
traçado soluções para ajudar o produtor a recuperar sua 
lavoura. As entidades já visitaram algumas áreas atingidas 
pelas geadas, principalmente nos estados de Minas Gerais, 
Paraná e São Paulo, porém somente após um levantamento 
de toda área atingida é que vamos poder ter números 
reais do tamanho das áreas prejudicadas. Para isso, foi 
contratada a Fundação Procafé, custeada pela OCB, para 
fazer um levantamento técnico.

O CDPC aprovou e o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) autorizou o remanejamento de 20%  dos recursos 
do Funcafé, para serem utilizados, exclusivamente, na 
recuperação de lavouras atingidas pelas geadas. Estamos 
falando de uma reserva de mais de R$ 1,3 bilhão. O Banco do 
Brasil também reforçou às ações de apoio ao agronegócio 
com R$ 10,5 bilhões de recursos adicionais para 

financiamentos rurais, sendo R$ 1 bilhão para recuperação 
de cafezais danificados. Mas, como “cada caso é um caso”, 
como bem disse nossa ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, devemos aguardar a conclusão do levantamento 
pela Fundação Procafé das lavouras atingidas para então 
estabelecer limite de área e de valor por produtor; definir 
valor/ha por produtor após laudo técnico oficial; definir taxa 
de juros; carência, prazo, nível do sinistro: leve, moderado 
ou severo, por exemplo, “geada de capote, geada de canela, 
lavoura dizimada, geada negra”; estabelecer que o valor de 
recuperação seja aplicado em áreas próprias para o cultivo 
(zoneamento). Diante dessas eventualidades climáticas só 
reforça a necessidade do cafeicultor em contratar o seguro 
rural. Tema que o CNC tem abordado frequentemente a fim 
de conscientizar sua importância.

Outros desafios são a falta de reconhecimento para com 
os produtores, as especulações sobre trabalho análogo 
à escravidão e desrespeito aos direitos das mulheres. 
Considera-se à condição análoga à escravidão o trabalhador 
submetido a trabalho forçado, jornada exaustiva e/ou 
situação degradante de trabalho. As cooperativas hoje 
são os que mais tem apoiado o produtor, assim como o 
CNC que se preocupa constantemente com as condições 
de trabalho dos que prestam serviços às lavouras de café. 
Exemplo disso foram as ações tomadas em conjunto 
com outras entidades, como a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Emater/MG), a fim de orientar 
e preservar a saúde dos produtores e trabalhadores 
rurais contra o coronavírus durante a colheita do café. 
E o que dizer das mulheres cafeicultoras? Mais de 40 mil 
estabelecimentos agrícolas brasileiros com produção de 
café são dirigidos por mulheres. De acordo com dados 
do último Censo Agropecuário realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há um público 
feminino de 88.700 mulheres dirigindo e codirigindo 
estabelecimentos com café em todo o Brasil. Todos os 
produtores e trabalhadores rurais, homens e mulheres, são 
extremamente importantes para nossa sobrevivência, pois 
são eles os responsáveis por trazer o cafezinho de todos 
os dias à nossa mesa. O CNC, as entidades representativas 
e as cooperativas respeitam os produtores e trabalham 
em conjunto em prol de uma cafeicultura cada vez mais 
competitiva, sustentável e integrada.

Cadeia unida 
em prol do cafeicultor
Por: Ascom. CNC (Conselho Nacional do Café) 
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A Cocapec tem a função de estar alinhada com as 
demandas do cooperado, por isso, é fundamental 
a troca de informação com entidades da cadeia 

produtiva com o objetivo de contextualizar a cafeicultura 
regional. Tudo isso, pensando no que será futuramente 
benéfico ao produtor. A fim de expor a situação das 
lavouras na Alta Mogiana, a Cocapec esteve em reunião 
com o Banco do Brasil no mês de setembro. 

Reunido com representantes do banco, o superintendente 
comercial da Cocapec, Ricardo Lima de Andrade, exibiu 
dados técnicos para apresentar o cenário da cafeicultura na 
região, apresentando informações sobre a seca, as geadas 

ocorridas neste ano e também o início pontual da florada 
da safra de 2022 até aquele momento.

Segundo Ricardo Lima, essa ajuda mútua entre as 
instituições é fundamental para os produtores. “Com esse 
repasse de informações é possível atuar alinhadamente 
com diversas instituições que estejam ligadas e dispostas 
a atuar frente aos desafios  produtivos e mercadológicos 
enfrentados pelos cafeicultores.”

Reunião com o Banco do Brasil 
expôs cenário da cafeicultura local

Reunião com o Banco do Brasil repassou informações 
sobre o cenário da cafeicultura na Alta Mogiana 
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Desafiador não seria a melhor definição para a 
cafeicultura brasileira considerando o biênio 
2020/2021. Inicialmente, uma pandemia que 

mudou e continua mudando os hábitos de muita gente 
ao redor do mundo, inclusive de consumo de café. No 
segundo semestre uma seca severa que certamente 
prejudicou a safra a ser colhida no ano de 2021, escassez 
que se arrastou até outubro de 2021 de forma intensa, se 
tornando a maior de todos os tempos em nossa região, 
dentre as que se tem registro, em que, neste meio tempo, 
uma onda de frio na qual acometeu ao fenômeno geada, 
uma parte considerável do parque cafeeiro nacional, em 
uma intensidade que há quase 30 anos não se via.

Também tivemos neste período, o Real brasileiro em 
seu maior valor histórico (já considerando descontos 
inflacionários), devido às incertezas que pairavam 
o governo, principalmente relacionadas às contas 
públicas, somada ao retrocesso econômico causado pela 
pandemia. O mundo beira uma crise energética causada 
pelo possível déficit de petróleo acompanhado de um 
mercado extremamente desregulado no que diz respeito 
ao fornecimento de insumos de produção. Fatos estes 
que têm sido responsáveis por altos níveis de inflação em 
economias desenvolvidas e logicamente com um forte 
impacto em países emergentes como o Brasil.

A cereja do bolo é a crise logística mundial. A diminuição 
da produção de bens e serviços durante o período de 
isolamento social ocasionou uma ruptura no ciclo marítimo 
de trânsito de cargas, uma vez que os navios ao atracarem 
em algum porto ao redor do mundo, não necessariamente 
teriam destinos posteriores devido à queda de exportações. 
Fato é que neste momento, atravessamos a maior crise 
logística já reportada em nossa história, onde não há 
contêineres disponíveis em países exportadores, associado 
a uma sobrecarga dos portos que tem recebido mais navios 
que sua capacidade para suprir as demandas de bem de 
consumo, ocasionando um imenso congestionamento 
marítimo, que até o momento não há perspectivas de 
melhora para esta situação. O impacto deste problema é 
sentido diretamente na cafeicultura, considerando que 
a maior parte de seus insumos é importada e a produção 
exportada. O frete marítimo chegou a ter reajustes próximo 
de 300% desde o início de 2021 e podemos ver isto com 

clareza na evolução dos preços de fertilizantes durante este 
período.

Todos os fatores citados, durante o ano de 2021 passaram 
a se refletir de forma intensa nas cotações de café em 
Nova York, que intensificadas pelo câmbio, seguidas vezes 
atingiram máximas históricas, considerando o padrão 
café tipo 6 bebida dura para melhor. No entanto, o déficit 
de produção ocasionado pela seca e o montante que os 
produtores já haviam comprometido nas operações de 
venda futura e troca foram limitantes para apropriação 
deste cenário.

Mas afinal, como prever e se proteger de situações como 
estas? É possível prever este tipo de cenário para uma 
melhor tomada de decisão? E a grande pergunta: Será que 
venda futura e barter são de fato um bom negócio?

Quando falamos sobre gerenciamento de riscos, não 
necessariamente estamos tentando prever todos os 
acontecimentos possíveis e de alguma forma tentarmos 
nos proteger, a essência é exatamente ao contrário, é 
necessário olhar para as particularidades operacionais de 
cada negócio e buscar a garantia de que elas irão acontecer 
da maneira mais eficiente possível. No caso da cafeicultura 
não é diferente. Independentemente do que aconteça, o 
cafeicultor sabe que adubação, mão de obra e tratamento 
químico serão necessários para melhor produtividade, estes 
custos inevitavelmente irão ocorrer e uma boa gestão de 
risco está atrelada à garantia de que estes procedimentos 
serão executados nos prazos e quantidades necessárias.

O intuito de uma venda antecipada de café, seja modalidade 
troca ou venda futura, é justamente a garantia de que 
o produtor terá os recursos necessários para as práticas 
corriqueiras de seu o processo produtivo. Toda atividade 
produtiva tem um custo, no caso do cafeicultor, este 
pode ser calculado através do volume de sacas mínimo 
necessário para sua produção.

Como exemplo, o gráfico dos últimos 10 anos (Gráfico 1), 
no qual estabelecemos o valor do médio diário da tonelada 
de fertilizante em relação ao valor médio das sacas de café 
e sua respectiva paridade.

O que esperar da Cafeicultura 
para os próximos anos?
Por: Adilson Sérgio Machado Junior/ Coordenador de Operações Café
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O Gráfico 2 demonstra, que independente da variação 
de preço do fertilizante ou do café, o volume de sacas 
necessárias para aquisição deste importante insumo varia 
ao longo do período. As operações de venda antecipadas, 
foram criadas justamente para que o produtor não fique 
à mercê destas variações e possa realizar suas aquisições 
no período em que considerar mais apropriado em seu 
histórico.

O intuito desta ilustração é demonstrar que a eficiência das 
ferramentas de comercialização está diretamente atrelada 
à proteção de custos e não majoração de ganhos, volumes 
de fixação de preço além do necessário, eliminam o risco 
de queda, porém expõem o produtor ao risco de produção 
e é importante ressaltar que este fato tende a sinalizar alta 
nas cotações. Logo um alto volume de travas em café que 

exceda a cobertura dos custos de produção, elava o risco 
do produtor não apenas da produtividade como também 
das possíveis oportunidades que o mercado pode oferecer 
em um cenário adverso.

Portanto, as ferramentas de comercialização do mercado, 
bem como todas as demais relacionadas à gestão, são muito 
importantes para decisões assertivas e para continuidade 
do negócio, porém é necessário o entendimento sobre 
sua utilização e o devido equilíbrio que todo o processo 
produtivo demanda. Com isso é possível estabelecer uma 
boa gestão de risco do seu negócio, mesmo com todas as 
incertezas que ainda pairam no mercado de café de modo 
geral.

(...) o cafeicultor sabe que 
adubação, mão de obra e 
tratamento químico serão 
necessários para melhor 
produtividade, estes custos 
inevitavelmente irão ocorrer 
e uma boa gestão de risco 
está atrelada à garantia de 
que estes procedimentos 
serão executados nos 
prazos e quantidades 
necessárias.

“

”
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A região da Alta Mogiana, no estado de São Paulo, 
cujo polo é a cidade de Franca, possui uma área 
de cerca de 60 mil hectares de lavouras de café, 

conduzidas com bons níveis de tecnologia e, por isso, os 
cafezais apresentam, em condições normais, bom potencial 
produtivo. Porém, nos últimos anos, a ocorrência de déficits 
hídricos mais acentuados tem trazido perdas significativas 
na produtividade dos cafeeiros. 

Na figura 1 podem ser observadas as curvas de déficit hídrico 
dos últimos 5 anos, em área da Fazenda Experimental da 
Fundação Procafé, em Franca, a cerca de 1000 m de altitude. 
Verifica-se que, na curva da média normal, registrada entre 
2014 e 2020 (linha vermelha), ocorrem deficiências de 
água no solo a partir de julho, até novembro, chegando a 
acumular quase 150 mm de déficit.  As curvas dos últimos 
5 anos mostram uma situação de disponibilidade de água 
no solo bem mais crítica do que a média histórica. Em 
todos esses últimos anos, a condição de disponibilidade 
de água no solo esteve inadequada, ora atingindo o déficit 
muito cedo, como em 2018, ora com menor período de 
déficit, porém superando 150 mm(2017), ora com período 
de déficit estendido(2019), e, principalmente, com déficit 
muito severo, atingindo mais de 300 mm, nos anos de 2020 
e 2021.

Em função dessa deficiência de água para os cafeeiros 
muitos cafeicultores têm instalado projetos de irrigação 
em suas lavouras, porém isso nem sempre é possível, 
pelo tamanho das lavouras, vez que a cultura cafeeira 
é extensiva. Também as fontes de água se encontram 
pouco disponíveis ou em volume insuficiente. As lavouras 
se situam em parte mais altas dos terrenos e as águas, na 
maioria das vezes, estão em locais bem baixos e distante, 
isso elevando o custo da instalação e operação da irrigação. 
Tem, ainda, as dificuldades na obtenção de outorga para 
uso da água.

Por outro lado, as pesquisas conduzidas, nos últimos anos, 
na região da Alta Mogiana Paulista, mostram uma resposta 
muito positiva da irrigação, no aumento da produtividade 
dos cafeeiros. Um ensaio em que foram avaliadas 5 safras 
mostrou um aumento produtivo pela irrigação de 20 scs/ha, 
correspondente a um acréscimo de 60%. Na comparação da 
média de produtividade de cultivares de cafeeiros Mundo 
Novo, em relação ao Catuaí, verificou-se que o diferencial 
pela irrigação foi de 93% a mais no Mundo Novo e somente 
44 % a mais para o Catuai, indicando a maior tolerância do 
Catuai aos estresses hídricos.

Deficit hídrico pronunciado prejudica a 
lavoura cafeeira na Mogiana Paulista

Curvas de disponibilidade de 
água no solo, em Franca-SP, a 
cerca de 1000 m de altitude, nos 
últimos 5 anos. Fonte Estações 
de Aviso, Fundação Procafé

Figura 1

Por: JB. Matiello, Marcelo Jordão Filho – Engs. Agrônomos Pesquisadores da Fundação Procafé



23R E V I S T A  C O C A P E C  -  S E T / O U T / N O V  2 0 2 1

Figura 3

Figura 2

Em pesquisa mais recente, na Fazenda Experimental de 
Franca, com estudo, em andamento, de diferentes lâminas 
de irrigação, verificou-se que, em função dos déficits 
hídricos severos, dos dois últimos anos, e se tratando 
de cafeeiros nas primeiras safras, as parcelas das plantas 
testemunha, não irrigadas, tiveram a folhagem quase 
totalmente queimada. Nas parcelas com lâmina de 50% 
(de reposição da evapotranspiração), houve uma desfolha 
em nível maior, porém as plantas resistiram, sem queimas 
e na reposição de 100% as plantas se mostraram bem 
enfolhadas e com boa perspectiva de produção na próxima 
safra. Como este ensaio compreende duas cultivares (Catuai 
Amarelo IAC 62 e MN IAC 379/19) foi possível observar, 
inicialmente, que o Catuai se comportou melhor, mesmo 
com lâminas menores. As fotos nas figuras 2 e 3 ilustram as 
parcelas desse ensaio.

Pode-se concluir que tem ocorrido déficits hídricos bem 
significativos na região da Mogiana Paulista nos últimos 
anos, o que leva a perdas expressivas na produtividade das 
lavouras de café. Em função disso, verifica-se boa resposta 
à irrigação, embora essa prática não possa atender a todos. 
Assim, a adoção de cultivares mais tolerantes às estiagens, 
tende a ser uma boa alternativa.

No início de outubro as chuvas retomaram e as lavouras 
iniciaram sua recuperação. No entanto, função dos déficits 
hídricos muito severos em 2020-21 houve redução do 
desenvolvimento da ramagem, aumento da desfolha e 
o ataque mais grave de bicho mineiro. Assim é prevista 
redução e/ou menor pegamento da florada, gerando 
expectativa de perda significativa de produção na safra 
2022.

Parcelas de cafeeiros da cultivar Catuai Amarelo IAC 62., do ensaio de lâminas de irrigação, na FEF- Franca-SP. Da esquerda para 
direita - a parcela testemunha, a da lâmina de 50% e a de 100 %.

Parcelas de cafeeiros da cultivar IAC 379/19, do ensaio de lâminas de irrigação, na FEF- Franca-SP. Da esquerda para direita - a 
parcela testemunha, a da lâmina de 50% e a de 100 %.



TÉCNICA

24 R E V I S T A  C O C A P E C  -  S E T / O U T / N O V  2 0 2 1

O uso de defensivos agrícolas é uma prática 
essencial para se obter uma boa produtividade. 
Porém, a utilização deve ser realizada de maneira 

responsável, seguindo as normas de segurança e também 
ambientais.  Em 2020, devido à pandemia de Covid-19 não 
houve a tradicional coleta de embalagens da Cocapec, 
e os produtores direcionaram as embalagens vazias 
diretamente para as centrais da inpEV (Instituto Nacional 
de Processamento de Embalagens Vazias) no estado de São 
Paulo e de Minas Gerais. 

Para atender a demanda de diversos cooperados, este 
ano foi realizado o recebimento itinerante nas cidades 
de Pedregulho/SP, Capetinga/MG, São Tomás de Aquino/
MG, Claraval/MG e Ibiraci/MG que contou com o apoio 
da Prefeitura Municipal. Os produtores de Franca/SP 
realizaram a entrega diretamente na instituição parceria 
ARPAF (Associação das Revendas de Produtos Agrícolas de 
Franca/SP). A ação destinou corretamente mais de 12.000 
embalagens vazias. 

Segundo dados da inpEV (Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias) de 2002 até o ano 
atual foram mais 550 mil toneladas recolhidas. Sendo que 
95% do volume recebido é encaminhado para a reciclagem 
e apenas 5% que não é passível de reciclagem é direcionado 
para a incineração. Os produtores e a Cooperativa possuem 
responsabilidades compartilhadas para respeitar a Lei 
9.974/00 e seu decreto regulamentador 4.074/02 que exige 
o cumprimento de normas para a destinação final das 
embalagens de defensivos. 

Para Roberto Maegawa, Coordenador do Setor Técnico da 
Cooperativa, é fundamental a realização do recebimento 
itinerante. “Essa ação é muito importante para a Cooperativa 
e também para o produtor, com isso é possível respeitar a 
legislação, além de contribuir com a preservação do meio 
ambiente, incentivando o cooperado a fazer o mesmo”. 

O recebimento itinerante da Cocapec aconteceu em 
parceria com a ARPAF (Associação das Revendas de 
Produtos Agrícolas de Franca/SP),e as centrais de Ituverava/
SP e São Sebastião do Paraíso/MG da inpEV (Instituto 
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias).

Recebimento itinerante garante destino 
correto para mais de 12 mil embalagens

Região de Claraval/MG (Porteira da Pedra) também foram 
recolhidas diversas embalagens de defensivos 

Recebimento de embalagens ocorrido na unidade de Capetinga/MG

Em Pedregulho/SP também ocorreu o recebimento 
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DOENÇA DA VACA LOUCA: entenda 
mais sobre essa patologia

Ao longo dos anos 90, surgiu nos noticiários do 
mundo inteiro, incluindo o Brasil, uma doença ainda 
pouco conhecida, comumente chamada de Doença 

da “Vaca Louca”. A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) 
ou BSE (em inglês Bovine Spongiform Encephalopathy), 
é uma patologia neurodegenerativa que afeta o sistema 
nervoso central (SNC) dos bovinos. A doença da vaca louca, 
possui um longo período de incubação, variando de no 
mínimo dois anos e meio até oito anos, acometendo os 
animais adultos. 

A doença surgiu em meados dos anos 80 na Inglaterra, 
e é gerada por uma proteína infecciosa chamada príon. 
Esta proteína pode estar presente no cérebro de vários 
mamíferos naturalmente. Mas pode adotar uma forma 
anormal e se multiplicar matando os neurônios, deixando 
buracos brancos no cérebro, ficando parecido com uma 
esponja, daí o nome espongiforme.

Os animais afetados demonstram a sintomatologia de sinais 
nervosos, que são desordens comportamentais causadas 
por alterações do estado mental. Os principais sintomas 
são: apreensão, hipersensibilidade, agressividade, falta de 
coordenação dos membros posteriores durante a marcha, 
quedas e incapacidade de se levantar. Os sinais persistem 
por semanas ou até meses com a debilidade do animal (daí 
surgiu o nome de vaca louca). O decúbito (animal que só 
permanece deitado) precede a morte. 

A principal fonte de transmissão é por meio da ingestão de 
alimentos contendo proteínas e gordura animal (farinha de 
carne, farinha de ossos, cama de frango, etc). Os animais 
contaminados precisam ser sacrificados, já que a vaca louca 
não possui tratamento clínico. 

A EEB não possui predisposição por raças ou sexo, porém 
acomete principalmente os bovinos criados sob o sistema 
de fornecimentos de rações ou concentrados como 
suplementação nutricional (exemplo: confinamentos), 
devido ao risco de contaminação desses alimentos com 
subprodutos eventualmente infectados pelo agente da 
doença. As aves e suínos não correm risco de desenvolver 
essa patologia, por isso, é permitido alimentá-los com 
produtos que contenham proteína de origem animal.

A doença da vaca louca possui duas formas de manifestação: 
clássica e atípica, sendo a primeira a mais preocupante, e 

ocorre quando os bovinos ingerem ração contaminada 
com príons, partícula proteica com características 
infecciosas, que pode resistir a processos químicos e físicos, 
incluindo radicação ultravioleta e congelamento. No Brasil, 
a manifestação clássica nunca foi registrada, já que o uso e 
fabricação de ração para bovinos e ovinos feita com sub- 
produtos de animais é proibida.  

Em contrapartida, a forma atípica, que foi detectada nos 
frigoríficos brasileiros no início do mês de setembro, ocorre 
espontaneamente nas populações de gado. Ou seja, essa 
forma está presente nas grandes populações de gado em 
uma proporção baixíssima que acaba só sendo identificada 
devido aos diversos procedimentos de vigilância intensiva 
nos frigoríficos.  

Em 20 anos de monitoramento da doença, o país 
nunca identificou a forma mais tradicional (clássica), diz 
Vanessa Felipe de Souza Médica-Veterinária, Virologista, 
Pesquisadora da Embrapa Gado de Corte.

Por: Paulo  Correia/ Médico Veterinário Uniagro/Cocapec |  Mestre em medicina veterinária e professor universitário

A falta de coordenação dos membros posteriores 
durante a marcha é um dos sintomas da doença 
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O cooperativismo surgiu na Inglaterra em 1844 e 
desde então, essa filosofia vem se difundindo pelo 
mundo. Hoje em dia, são 1 bilhão de cooperados e 

3 milhões de cooperativas espalhadas por todo o planeta, 
e dessa forma o movimento cooperativista contribui com a 
economia mundial gerando 280 milhões de empregos. 

No ramo do agronegócio o cooperativismo é fonte de 
renda para diversas pessoas, segundo dados da ACI 
(Aliança Cooperativa Internacional) no Japão 92% de todo 
o alimento produzido no país vem de um cooperado. No 
Brasil, são mais de 1 milhão de cooperados e o setor gerou 
223 mil empregos, fortalecendo o crescimento do país. 

Além de gerar renda e fortalecer a economia do mundo, 
o cooperativismo difunde valores como a solidariedade, 
a responsabilidade, a democracia e a igualdade. O 
cooperativismo acredita que ao gerar oportunidades para 
todos é possível tornar a sociedade mais justa. Por isso, é 
fundamental para contribuir com o desenvolvimento do 
planeta. 

Cooperativismo e os ODS 
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)

Em setembro de 2015, a ONU (Organização das Nações 
Unidas) estabeleceu uma agenda com 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Definindo meios 
para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir 
prosperidade para todos até 2030. E o cooperativismo 
tem papel fundamental para fortalecer os meios de 
cumprimento dos ODS. 

No Brasil, uma ação das cooperativas que segue com um 
dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) é 
o Dia C (Dia de Cooperar). 

O movimento cooperativista pelo mundo
Fonte: Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2021 

Existem 3 milhões de cooperativas no planeta



BOLETIM
R E L A Ç Ã O  D E  T R O C A

28 R E V I S T A  C O C A P E C  -  S E T / O U T / N O V  2 0 2 1

Valores referente ao mês de Novembro de 2021

Produtos Unid. Preço unitário SP Preço unitário MG Relação de Troca SP Relação de Troca MG

Sulfato de Amônio T R$ 3.074,50 R$ 3.031,90  2,38  2,35 

Ureia T R$ 5.517,50 R$ 5.570,50  4,28  4,32 

Super Simples Gr T R$ 2.549,50 R$ 2.231,50  1,98  1,73 

Adubo 21,00,21 T R$ 4.600,00 R$ 4.658,90  3,57  3,61 

Nitrato de Amônio T R$ 3.747,30 R$ 3.561,90  2,90  2,76 

Custo (R$/ha) por Produto

Relação de Troca de Café

Produto  Kg/L/ha Preço Unitário (Kg/L) Preço  (R$)/ha

ABAMECTIN 72 0,25 R$ 106,40 R$ 26,60

ACTARA WG 1 R$ 190,00 R$ 190,00

ALION SC 500 0,15 R$ 2.244,00 R$ 336,60

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$ 81,40 R$ 56,98

 AMISTAR WG 0,1 R$ 500,00 R$ 50,00

APROACH PRIMA 0,5 R$ 163,88 R$ 81,94

ASSIST 1 R$ 19,65 R$ 19,65

AUREO 2 R$ 21,85 R$ 43,70

AURORA 400 CE 0,1 R$ 650,00 R$ 65,00

BORAL 500 SC 1,5 R$ 232,00 R$ 348,00

CANTUS 0,15 R$ 556,00 R$ 83,40

CERCOBIN 700 PM 1 R$ 50,00 R$ 50,00

CLETODIM NORTOX 0,6 R$ 48,76 R$ 29,26

CLORIMURON NORTOX 0,1 R$ 90,00 R$ 9,00

COMET 0,7 R$ 127,00 R$ 88,90

CUPROZEB 2,25 R$ 45,60 R$ 102,60

CURYON 0,8 R$ 95,75 R$ 76,60

DANIMEN 300 0,3 R$ 123,00 R$ 36,90

DITHANE 4,5 R$ 23,48 R$ 105,66

ENVIDOR 0,3 R$ 495,00 R$ 148,50

ETHREL 0,8 R$ 202,50 R$ 162,00

FASTAC 0,22 R$ 58,00 R$ 12,76

FLUMIZIN 0,1 R$ 430,00 R$ 43,00

GALIGAM 4 R$ 97,25 R$ 389,00

GOAL 4 R$ 103,75 R$ 415,00

IHAROL 1 R$ 18,44 R$ 18,44

IMPACT 5 R$ 34,33 R$ 171,67

KARATE 50 0,1 R$ 94,00 R$ 9,40

KASUMIN 1,5 R$ 85,00 R$ 127,50

KLORPAN 1,5 R$ 37,50 R$ 56,25

Produto  Kg/L/ha Preço Unitário (Kg/L) Preço  (R$)/ha

KUMULUS DF 2 R$ 11,03 R$ 22,05

MANZATE WP 4,5 R$ 23,20 R$ 104,40

MATCH 0,3 R$ 73,14 R$ 21,94

METILTIOFAN 1 R$ 48,00 R$ 48,00

NOMOLT 0,25 R$ 171,00 R$ 42,75

NUFURON 0,01 R$ 620,00 R$ 6,20

OMITE 1,5 R$ 76,18 R$ 114,27

OPERA 1,5 R$ 82,00 R$ 123,00

FUJIMITE - FRASCO 1 LI 1,5 R$ 70,00 R$ 105,00

POQUER 0,6 R$ 56,00 R$ 33,60

PRATICO 2,5 R$ 119,76 R$ 299,40

PREMIER PLUS 4 R$ 115,00 R$ 460,00

PREMIER WG 1 R$ 130,00 R$ 130,00

PRIORI XTRA 0,5 R$ 137,00 R$ 68,50

REDSHIELD 1,3 R$ 110,00 R$ 143,00

RIMON 0,3 R$ 137,60 R$ 41,28

RIVAL 1 R$ 56,40 R$ 56,40

ROUNDUP MAIS 480 2,3 R$ 62,45 R$ 143,64

ROUNDUP WG 3 R$ 88,00 R$ 264,00

SELECT 0,4 R$ 57,00 R$ 22,80

TALENTO 0,015 R$ 2.993,00 R$ 44,90

TENAZ 2,5 R$ 75,00 R$ 187,50

TILT 0,675 R$ 52,05 R$ 35,13

TUTOR 1,5 R$ 59,00 R$ 88,50

VERDADERO WG 1 R$ 362,00 R$ 362,00

VERTIMEC 0,4 R$ 53,00 R$ 21,20

ZAPP QI 3 R$ 57,50 R$ 172,50
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Média Mensal do Preço do Café Arábica - Comparativo dos últimos 5 anos (R$)

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

 2020 2021

R$ US$ R$ US$

Janeiro 493,03 118,89 639,71 119,40

Fevereiro 481,90 110,85 685,20 126,34

Março 556,28 113,72 731,86 129,74

Abril 585,55 109,76 744,13 133,81

Maio 574,15 101,82 822,23 155,38

Junho 483,24 93,00 850,96 169,35

Julho 505,97 95,89 914,53 177,14

Agosto 578,84 106,03 1033,92 196,96

Setembro 564,61 104,65 1087,61 205,47

Outubro 536,6 95,32 1222,2 220,77

Novembro 566,63 104,78

Dezembro 594,32 115,62

Média Anual 543,43 105,86 873,24 163,44

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

Média mensal do preço* de Milho

 2020 2021

R$ US$ R$ US$

Janeiro 51,07 12,3 83,64 15,61

Fevereiro 51,69 11,89 83,89 15,47

Março 57,41 11,73 91,15 16,22

Abril 52,92 9,25 97,15 17,46

Maio 50,11 8,89 100,71 19

Junho 47,75 9,19 92,09 18,32

Julho 49,7 9,41 97,48 18,81

Agosto 56,62 10,36 98,63 18,79

Setembro 60,05 11,11 92,44 17,46

Outubro 72,71 11,36 89,92 16,25

Novembro 80,16 14,81

Dezembro 75,33 14,65

Média Anual 58,79 11,25 92,71 17,34

Fonte: Índice Esalq/BM&F

FRANCA / SP 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

2021 132 135,34 192 27 19,57 30,13 0 4,3 55,4 297,19 893

Média Mensal 224,3 262,4 206,7 73,2 37,2 12,7 2,7 11,1 56,0 137,7 203,0 212,0

CAPETINGA / MG 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 85 2 2 45 0 0 17 262 721

Média Mensal 176,7 286,3 233,7 57,3 12,0 18,7 4,0 16,0 44,3 162,0 214,0 258,0

IBIRACI / MG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total / Ano

2019 105 398 376 182 40 0 14 10 115 202 342 185 1969

2020 403 373 85 43 31 0 0 4 9 136 97 320 1501

2021 237 142 185 28 21 0 0 0 13 441 1067

Média Mensal 248,3 304,3 215,3 84,3 30,7 0,0 4,7 4,7 45,7 259,7 219,5 252,5

Fonte: Esalq/BM&F

2020

2021

2017

2018

2019

Índices pluviométricos* - Últimos 3 anos

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

O  ranking das 1.000 maiores empresas realizado pela Valor 
Econômico foi divulgado com o resultado de 2020. A 

Cocapec se destacou mais uma vez e ocupou a posição 589, 
subindo mais de 100 colocações em relação ao ano anterior.  

A cooperativa esteve presente no Encoffee 2021, 
evento que aconteceu no dia 26 e 27 de outubro em 

formato híbrido. O diretor comercial Saulo de Carvalho 
Faleiros apresentou no Painel: Como a Redução de Custo 
Afeta a Lavoura, juntamente com outros dirigentes de 
cooperativas. 

Cocapec está entre as 1.000 
maiores no Ranking da Valor 
Econômico

Cocapec participou do 
ENCOFFEE

Parceria com a Ihara 
forneceu informação e 
segurança aos cooperados

A Ihara, empresa parceira da Cocapec, 
realizou a distribuição de EPIs aos 

cooperados que entregaram suas embalagens 
vazias de defensivos agrícolas durante o 
Recebimento Itinerante. O uso dos EPIs é 
fundamental para a segurança dos produtores 
e a ação foi um sucesso.

A equipe técnica Cocapec está realizando diversos 
vídeos com temas importantes para os produtores no 

Instagram da Cooperativa. Não deixe de acompanhar, siga 
@cocapecaltamogiana. 

Acompanhe o momento técnico 
no Instagram Cocapec! 
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