MANUAL DO
COOPERADO
SEJA MUITO BEM-VINDO À COCATREL. AGORA VOCÊ FAZ PARTE DE UMA DAS
MAIORES COOPERATIVAS DE CAFEICULTORES DO MUNDO. VOCÊ É O QUE MOVE
NOSSO TRABALHO DIARIAMENTE, PORQUE TODAS AS NOSSAS ESTRATÉGIAS E AÇÕES
SÃO PENSADAS PARA QUE VOCÊ COLHA OS MELHORES FRUTOS DO SEU NEGÓCIO.

COOPERATIVISMO
Cooperar é somar esforços por meio de um só objetivo. Todos se
unem para gerar desenvolvimento econômico e social. É uma forma de
economia solidária, democrática e justa, que valoriza as pessoas e visa o
bem de todos. Em uma cooperativa todos são donos. Seus membros são
chamados de cooperados ou associados e são responsáveis pela gestão e
ﬁscalização da instituição.
O cooperativismo que conhecemos hoje tem suas origens na
Revolução Industrial ocorrida no século 18. Tudo começou em 1844, em
Rochdale-Manchester, no interior da Inglaterra. Naquela época, os
operários foram substituídos por máquinas e passaram a trabalhar em
condições deploráveis. Para reverter a situação, um grupo de tecelões se
uniu e decidiu trabalhar em conjunto, dividindo o lucro gerado igualmente
entre seus membros. Nascia ali a primeira cooperativa do mundo.

VALORES E PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO
Ÿ Adesão Livre e voluntária: As cooperativas são organizações
voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e
assumir as responsabilidades como membros, sem discriminação
social, racial, política, religiosa ou de gênero.
Ÿ Gestão democrática: As cooperativas são organizações democráticas,
controladas pelos seus membros, que participam de forma ativa na
formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os
representantes eleitos dos demais membros são responsáveis perante
estes.

Ÿ Participação econômica dos membros: Os membros contribuem
equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam-no
democraticamente. Parte desse capital é, normalmente, propriedade
comum da cooperativa. Os membros recebem, habitualmente, se
houver, uma remuneração limitada ao capital integralizado, como
condição de sua adesão. Os membros destinam os excedentes a uma
ou mais das seguintes ﬁnalidades:

Desenvolvimento das suas

cooperativas, eventualmente através da criação de reservas, parte das
quais, pelo menos, será indivisível; Benefícios aos membros na
proporção das suas transações com a cooperativa; Apoio a outras
atividades aprovadas pelos membros.
Ÿ Autonomia e independência: As cooperativas são organizações
autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros.
Ÿ Educação, formação e informação: As cooperativas promovem a
educação e a formação de seus membros, dos representantes eleitos e
dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, eﬁcazmente,
para o desenvolvimento de suas cooperativas
Ÿ Intercooperação: As cooperativas servem de forma mais eﬁcaz aos
seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo,
trabalhando em conjunto, através das estruturas locais, regionais,
nacionais e internacionais.
Ÿ Interesse pela comunidade: As cooperativas trabalham para o
desenvolvimento sustentado das suas comunidades, através de
políticas aprovadas pelos membros.

SOBRE A COCATREL
Em 14 de agosto de 1960, na sede da Associação
Comercial de Três Pontas, dezenas de produtores rurais e
várias autoridades ligadas ao setor cafeeiro se reuniram
para a assembleia de fundação da Cooperativa dos
Cafeicultores da Zona de Três Pontas (COCATREL). O
objetivo era defender o cooperativismo e, por meio dele,
beneﬁciar, padronizar, estocar e comercializar a produção
de café dos cooperados, promovendo e defendendo seus
interesses econômicos, proﬁssionais e o bem-estar social.
A Cocatrel entrou em operação oﬁcialmente em 18 de
julho de 1961.
Atualmente, a Cooperativa dos Cafeicultores da
Zona de Três Pontas (Cocatrel) emprega mais de 600
colaboradores e possui mais de 7 mil cooperados,
gerando renda e fomentando a economia dos municípios
onde está inserida com lojas e armazéns. São eles:
Santana da Vargem, Coqueiral, Nepomuceno, Carmo da
Cachoeira, Ilicínea, Córrego do Ouro, Varginha, Santo
Antônio do Amparo, Guapé e Três Corações.

Proporcionar soluções
sustentáveis e de excelência,
gerando segurança e
sustentabilidade ao cooperado.

Ser referência como a melhor
e mais segura cooperativa de
café para se fazer negócio e
totalmente integrada
com o cooperado

Cooperação, igualdade,
credibilidade, ﬁdelidade,
solidez, segurança,
comprometimento, inovação,
transparência.

SUAS RESPONSABILIDADES COMO DONO DA COOPERATIVA
Assembleias
A Assembleia é o órgão máximo da sociedade cooperativa,
responsável pelas decisões de interesse do empreendimento, podendo
reunir-se de forma ordinária ou extraordinariamente. As deliberações das
assembleias devem ser acatadas por todos os cooperados, inclusive os
ausentes e/ ou discordantes, privilegiando sempre o interesse coletivo. A
divulgação das assembleias deve ser feita de forma ampla e transparente,
através de editais aﬁxados em locais apropriados das dependências mais
frequentadas pelos associados, através de publicação em jornal e através
de comunicação aos associados por intermédio de circulares.
De acordo com o Art. 38 do Estatuto Social da Cocatrel, cada
associado (seja pessoa física, consórcio simpliﬁcado de produtores rurais
e/ou pessoa jurídica) tem direito a um só voto, qualquer que seja o número
de quotas-partes que possua, sendo que, no caso especíﬁco de pessoa
física, a mesma não poderá fazer uso de procuração para ser
representante.
Mecanismos de transparência (acesso à informação, relatórios,
demonstrativo de pagamentos)
Ÿ O cooperado pode solicitar informações sobre os negócios da
cooperativa e consultar, na sede da sociedade, livros e peças do
Balanço Geral.
Ÿ Políticas, regimentos, códigos e o estatuto da cooperativa estão
publicados no site da Cocatrel (www.cocatrel.com.br)

PLATAFORMA DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS
A Cocatrel possui uma plataforma completa de serviços para que você,
cooperado, possa fazer tudo o que precisa, sem sair da cooperativa.
Assistência Técnica: departamento de Assistência Técnica da Cocatrel
possui engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas especializados em
cafeicultura, aptos para orientar nossos associados desde a implantação
da lavoura, manejo adequado do solo, escolha de sementes e mudas,
plantio até o acompanhamento do desenvolvimento da cultura.
Laboratório de Análises: Visando a manutenção da qualidade das
lavouras de café dos nossos cooperados, todas as cidades atendidas pela
Cocatrel podem contar com análise de solo e folhas com preços especiais.
O laboratório, que tem conceito A, conta com equipe proﬁssional
especializada e com equipamentos de ponta.
Lojas Cocatrel: para atender a demanda dos cooperados por
equipamentos e insumos diversiﬁcados foram construídas as Lojas
Cocatrel. A união dos produtores em cooperativa, resultou na redução no
custo de aquisição destes produtos. O papel desempenhado pela
Cocatrel é para a manutenção dos preços acessíveis ao cooperado. São
milhares de itens à disposição, desde implementos, material para colheita,
farmácia veterinária, peças, até produtos de uso pessoal, artigos de
higiene, limpeza, presentes e vestuário. A prática de preços mais baixos é
possível pela própria ﬁlosoﬁa de cooperativismo, em que o lucro não é a
ﬁnalidade principal.
As lojas Cocatrel estão localizadas em Três Pontas, Carmo da Cachoeira,
Nepomuceno, Santana da Vargem, Coqueiral, Ilicínea, Santo Antônio do
Amparo, Guapé e Córrego do Ouro.

Feiras de Negócios: a Cocatrel realiza três feiras de negócios
estrategicamente planejadas para que você consiga adquirir os
maquinários e insumos que precisa e recebe-los na hora certa de utilizálos. As Feiras Cocatrel de Negócio (Fecon) normalmente acontecem em
março, maio e setembro. Nas feiras você consegue adquirir tudo o que é
necessário para a sua produção através do barter (troca por café).
Oﬁcina de máquinas: a oﬁcina Cocatrel disponibiliza todos os tipos de
serviços para manutenção e reparos de máquinas e implementos
agrícolas para você, cooperado. Na oﬁcina, também é possível fazer
manutenções em mangueiras, dos mais variados tipos de implementos
hidráulicos, de baixa, média e alta pressão, prensagem de terminais,
engates e conexões, atendendo implementos agrícolas como tratores,
sopradores, varredores, colheitadeiras, mangueiras de direção hidráulica
veicular, entre outros.
Serviços de colhedeiras: durante a safra muitos cooperados necessitam
de suporte durante a colheita. A Cocatrel possui colhedeiras que podem
ser utilizadas pelo produtor por valores mais acessíveis que os de
mercado. Entre em contato com o Departamento Técnico da cooperativa
para mais informações.
Centro de Torrefação: com capacidade de torra em torno de 5 mil quilos
de cafés diários, o centro de torrefação mantém à disposição do produtor
um leque de opções de torra e de moagem que atendam aos variados
tipos de métodos existentes de preparo do café. A torrefação é
responsável pela produção da linha de cafés Cocatrel, feitos de grãos
100% arábica do sul de Minas.
Cafeterias: Localizadas em Três Pontas, Carmo da Cachoeira e
Nepomuceno, as Cafeterias Cocatrel se tornaram ponto de encontro de

familiares e amigos, amantes do café e também de reuniões de negócios.
Nas cafeterias você encontra drinques especiais feitos à base de café, que
agradam todos os amantes de um bom café. Além das bebidas, são
oferecidos quitutes e acompanhamentos como empadas, quiches e
sanduíches. Nesse espaço também estão disponíveis, para venda, toda
linha de cafés e de laticínios produzidos pela Cocatrel.
Soluções ﬁnanceiras: a Cocatrel também oferece a você, cooperado,
condições de ﬁnanciamento, adiantamento e antecipação de recebíveis,
barter (troca de insumos e maquinários por café e cereais) e negociações
no mercado futuro (termo).
Plano de saúde: Todos os cooperados têm direito à contratação de planos
de saúde com condições especiais, isso só foi possível através da parceria
da Cocatrel e Unimed.

O CAMINHO DO SEU CAFÉ NA COCATREL
Estrutura de armazéns: A Cocatrel possui 13 unidades de armazenamento
em 11 cidades, que têm capacidade de atender mais de 100 municípios.
Os investimentos em tecnologias de logística elevaram os níveis de
eﬁciência no recebimento e armazenamento da safra do cooperado. A
capacidade de recebimento de sacas de café deé de 2 milhões de sacas,
nas modalidades granel, bags e sacarias.
Segurança e rastreabilidade: Ao serem descarregados na cooperativa, os
cafés recebem um QR-Code (um código) com sistema de rastreamento
por rádio frequência RFID, o que garante a completa rastreabilidade dos
seus cafés. Esse código acompanha o café até o momento de
comercialização, garantindo isenção e imparcialidade na classiﬁcação e
outros processos.
Certiﬁcações: Os armazéns estão aptos a receber cafés das principais
certiﬁcadoras nacionais e internacionais, como UTZ, Certiﬁca Minas, 4C,
Rainforest Alliance e C.A.F.E Practices.
Classiﬁcação de cafés: na Cocatrel você deposita seu café em um dia e no
outro ele já estará classiﬁcado, isso proporciona uma comercialização
rápida do seu café. Caso este café seja identiﬁcado com atributos para ser
qualiﬁcado como um café especial, ele é automaticamente enviado ao
Cocatrel Direct Trade (CDT) para ser analisado dentro da metodologia
SCAA.
Cocatrel Direct Trade (CDT): é o departamento da Cocatrel exclusivo para
cafés especiais e exportação.
Comercialização de café: o departamento de vendas de café da Cocatrel
tem como objetivo principal vender bem o café do cooperado para ele
tenha o melhor preço pago pelo seu café.

Conheça a tabela de padrões de cafés da Cocatrel:

DIVERSIFICAÇÃO: RECEBIMENTO DE CEREAIS E LEITE
Silo de grãos: A Cocatrel possui uma unidade de armazenamento de
grãos para recebimento de milho, soja, trigo e sorgo e aveia. O silo da
Cocatrel também é equipado para o beneﬁciamento dos cereais antes da
armazenagem, passando pela limpeza das impurezas e secagem dos
grãos. O serviço prestado pelo unidade de armazenamento de grãos é um
apoio à diversiﬁcação da produção, ajudando a criar alternativas de renda
para os produtores rurais da região.
Indústria de Laticínios: A Cocatrel também está presente no mercado de
laticínios e é responsável por processar todo o leite recebido dos nossos
cooperados. O sistema de coleta a granel do leite e a política de
pagamento por qualidade incentivou o aperfeiçoamento dos produtores
na produção do leite, e garantiu para a Cocatrel a captação de matéria
prima de excelente qualidade para a fabricação dos produtos com a
marca Cocatrel. Os produtos têm mercado garantido graças ao alto
padrão de qualidade e sabor desenvolvido pelos funcionários e
cooperados.

COCATREL NA PALMA DE SUA MÃO
PORTAL DO COOPERADO: No Portal do Cooperado, você terá total
acesso às informações importantes sobre sua movimentação na Cocatrel.
No portal é possível visualizar informações e realizar transações como:
Ÿ Saldos da Fazenda.
Ÿ As vendas realizadas, com informações detalhadas das operações.
Ÿ Acesso a cotação diária do mercado do café.
Ÿ O cooperado pode realizar simulações de venda de café.
Ÿ Pode emitir nota ﬁscal de entrada de café.
Ÿ Autorizar venda da quantidade desejada.
Ÿ Gerar e imprimir o extrato do imposto de renda.
Ÿ Na seção de Laboratório, o cooperado tem acesso aos resultados das
análises solicitadas.
Ÿ O cooperado também pode realizar a impressão da segunda via do
boleto do plano de saúde da cooperativa e da conta consumo das Lojas
Cocatrel.

DESLIGAMENTO DE COOPERADOS DA COCATREL
De acordo com o Art. 1º do Regulamento Interno dos Procedimentos de
Demissão, Eliminação e Exclusão dos Cooperados: o cooperado pode
solicitar a qualquer momento a demissão do quadro social da Cocatrel.
Desde que esse pedido seja feito de forma pessoal e de livre iniciativa.
Se acontecer por parte da Cocatrel: a eliminação do associado, prevista no
Art. 2º do Regimento Interno, somente poderá ocorrer após prévia decisão
fundamentada do Conselho de Administração. As razões e situações que
podem conﬁgurar a demissão do cooperado estão dispostas também no
Artigo 2º do mesmo regimento.
Nas demissões, eliminações e exclusões os respectivos associados terão
direito à restituição total do capital que tenham integralizado, de acordo
com as condições deﬁnidas no Art. 7º do Regulamento Interno dos
Procedimentos Demissão, Eliminação e Exclusão dos Cooperados.

RESPONSABILIDADES
Dentro dos princípios cooperativistas, está o interesse pela comunidade.
Por isso a Cocatrel realiza, participa e patrocina ações de responsabilidade
sociais, culturais e ambientais que visam o desenvolvimento das cidades
onde atua.
Conﬁra as principais ações da Cocatrel no site: www.cocatrel.com.br

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS:

Compromisso com
a qualidade!

COMUNICAÇÃO, MARKETING E OUVIDORIA
Marketing: (35) 3266-8281

Ouvidoria: (35) 3266-8283

www.cocatrel.com.br

@cocatrel

Cocatrel - Cooperativa

www.lojacocatrel.com.br

@cafeteriascocatrel

Cafeterias Cocatrel

PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES:
O que é o número do lote?
O número do lote é a forma de identiﬁcação do cooperado dentro de todo
sistema da Cocatrel. Este número é responsável por registrar toda
movimentação desde a compra de insumos agrícolas nas lojas da
cooperativa, registro de vendas de café, contratação de plano de saúde,
acesso ao portal do cooperado.
Como tenho acesso ao portal do cooperado?
Acesse o site: https://portal.cocatrel.com.br/portal/login.php, você
precisará assinar um termo para receber o acesso ao portal. Faça a
solicitação da senha diretamente pelo endereço eletrônico, pelos
números (35) 3266-8238/ (35) 99836-8153 ou então através do e-mail
emmarques@cocatrel.com.br
Como entregar meu café para os armazéns?
Primeiramente você precisará emitir a Nota Fiscal de Transporte de Café
antes de sair da fazenda. Em seguida, leve seu café para o armazém mais
próximo para ser pesado, retirada a amostragem e descarregado. A
Cocatrel recebe cafés a granel, sacarias e bags.
Como emitir a Nota Fiscal de Transporte de Café (guia)?
A NF de Transporte de café é obrigatória e deve ser emitida pelo produtor
antes do café ser transportando. Ela precisa ser impressa (necessário caso
haja ﬁscalização) e garante que seu café está assegurado desde a fazenda
até o armazém da Cocatrel. Ela pode ser emitida pelo Portal do
Cooperado, no setor de vendas de café da cooperativa ou em todas as
lojas Cocatrel.

Como consigo meu extrato do café na cocatrel?
Na sede da Cocatrel, o cooperado deve se dirigir até o setor de vendas e
comercialização da cooperativa. Também é possível realizar a conferência
do extrato de vendas através do Portal do Cooperado e em todas as lojas
ﬁliais.
Quando meu café é considerado especial?
Para ser considerado especial, o café deve ter atributos especíﬁcos quanto
a prova sensorial, e também atingir na prova por pontuação o mínimo de
85 pontos na tabela Scaa. Atingindo esses padrões e níveis de qualidade o
café passa a ser comercializado pelo Cocatrel Direct Trade (CDT).
Como meu café é classiﬁcado?
Com o objetivo de facilitar os processos de comercialização,
entendimento e de preciﬁcação de cafés, foram estabelecidos padrões de
café. A Cocatrel deﬁniu padrões próprios de qualidade e classiﬁcação do
café dos cooperados. Esses padrões são avaliados: Qualidade da bebida,
Cor, Seca, Aspecto, Tamanho da Peneira, Classiﬁcação por Percentual de
Catação, Classiﬁcação por Tipo. A preciﬁcação do café vai depender de
qual padrão o seu café foi enquadrado, levando em conta os ágios e
deságios contidos nele.
Como faço para vender meu café?
Depois de ter a classiﬁcação do seu café deﬁnida, você pode autorizar a
venda pelo Portal do Cooperado, através do setor de vendas de café
(presencialmente, por telefone ou whatsapp) ou ainda nas lojas Cocatrel.
O dinheiro será transferido para sua conta corrente cadastrada 10 dias
após a venda. Caso necessite do dinheiro antes, poderá solicitar uma
antecipação do valor, pagando baixos juros.

PRINCIPAIS CONTATOS
TELEFONES E ENDEREÇOS ÚTEIS:
www.cocatrel.com.br/contato/telefones-uteis/

TELEFONES GERAIS:
Sede Cocatrel: Rua Bento de Brito, 110, Centro, Três Pontas – MG
Assessoria Jurídica: (35) 3266-8206
Cadastro: (35) 3266-8312
Compras: (35) 3266-8254
Crédito e cobrança: (35) 3266-82313
Departamento Técnico: (35) 3266-8325
Diretoria: (35) 3266-8282
Farmácia Veterinária: (35) 3266-8307
Fertilizantes: (35) 3266-8320
Laboratório: (35) 3266-8323

Laticínios: (35) 3266-8286
Marketing: (35) 3266-8281
Oﬁcina: (35) 3266-8381
Relações Institucionais: (35) 3266-8280
Saúde/Unimed: (35) 3266-8241
Sede Administrativa: (35) 3266-8200
Silo: (35) 3266-8333
T.I: (35) 3266-8250
Torrefação: (35) 3266-8289

Armazém Carmo da Cachoeira
Endereço: Rua A 405, Distrito Industrial, Carmo da Cachoeira – MG
Telefone: (35) 3266-8336
E-mail: arm-cachoeira@cocatrel.com.br
Atendimento: Segunda à sexta de 8:00 às 18:00 / sábado: de 7:00 às 11:00
Armazém Coqueiral
Endereço: Rua Prefeito Geraldo Alves Vilela, 65, Pref. Júlio Menezes, Coqueiral – MG
Telefone: (35) 3266-8354
E-mail: loja-coqueiral@cocatrel.com.br
Atendimento: Segunda à sexta de 8:00 às 18:00 / sábado: de 7:00 às 11:00
Armazém Córrego do Ouro
Endereço: Rua Silvestre Martins Coelho, 620, Córrego do Ouro, Campos Gerais – MG
Telefone: (35) 3266-8285
E-mail: arm-corregodoouro@cocatrel.com.br
Atendimento: segunda à sexta: 7:00 às 16:00

Armazém Guapé
Endereço: Avenida Marginal, 694, Guapé – MG
Telefone: (35) 3856-1172
Celular: (35) 99877-5409
E-mail: loja-guape@cocatrel.com.br
Atendimento: segunda à sexta: 7:00 às 16:00
Armazém Ilicínea
Endereço: Rua Jeribá, 07, Centro – Ilicínea – MG
Telefone: (35) 3266-8388
E-mail: arm-ilicinea@cocatrel.com.br
Atendimento: segunda à sexta: 7:00 às 16:00
Armazém Nepomuceno
Endereço: Rua Antônio Pereira de Oliveira, 100, Clyde Alves Vilela, Nepomuceno – MG
Telefone: (35) 3266-8339
E-mail: arm-nepomuceno@cocatrel.com.br
Atendimento: segunda à sexta de 8:00 às 18:00 / sábado: de 8:00 às 11:00
Armazém Santana da Vargem
Endereço: Rua Nelson Pereira Vilela, 179, São Luiz, Santana da Vargem – MG
Telefone: (35) 3858-1299
E-mail: loja-svargem@cocatrel.com.br
Atendimento: segunda a sexta de 7:00 às 17:00
Armazém Santo Antônio do Amparo
Endereço: Av. Ananias Luiz Avelar, 282, Centro – Santo Antônio do Amparo – MG
Telefone: (35) 3266-8287
E-mail: dbrito@cocatrel.com.br
Atendimento: segunda a sexta de 7:00 às 17:00
Armazém Três Corações
Endereço: Rodovia Mg 167, Km 17, Três Pontas – MG
Telefone: (35) 99927-6601
E-mail: arm-paraiso@cocatrel.com.br
Atendimento: segunda à sexta: 7:00 às 16:00

Armazém Matriz - Três Pontas
Endereço: Av. Urbano Garcia Neto, 680, Santa Margarida, Três Pontas – MG
Telefone: (35) 3266-8291
E-mail: guilherme@cocatrel.com.br
Atendimento: segunda à sexta de 7:00 às 18:00 / sábado: de 7:00 às 10:00

Armazém Paraíso - Três Pontas
Endereço: Rodovia Mg 167, Km 17, Três Pontas – MG
Telefone: (35) 99927-6601
E-mail: arm-paraiso@cocatrel.com.br
Atendimento: segunda à sexta: 7:00 às 16:00

Armazém Pássaro - Varginha
Endereço: Rodovia, BR 491, S/N Km 04 Zona Rural, Varginha – MG
Telefone: (35) 99877-0259
Atendimento: segunda à sexta: 7:00 às 16:00

Armazém Varginha - Ucom
Endereço: Rua Existente, 401, Letra C, Dist. Ind. Cláudio G. Nogueira, Varginha – MG
Telefone: (35) 32192700

www.cocatrel.com.br

