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Chegamos ao final de mais um ciclo. Fo-
ram três anos de uma gestão focada na 
evolução da Cocatrel e no relacionamento 
com o cooperado. A cooperativa cresceu 
em tamanho, em número de sócios, fatu-
ramento, em recebimento de café e, prin-
cipalmente, abriu canais e passou a ouvir 
os cooperados para que suas demandas 
virassem estratégias. 

Importante ressaltar as bases construídas 
no passado, que deram sustentação para 
que as mudanças e evoluções pudessem 
acontecer para colocar a Cocatrel definiti-
vamente nesse mundo moderno, cada vez 
mais digital, tecnológico, ágil, com comu-
nicação eficiente e com o foco no coope-
rado.

Dentre as principais realizações desse tri-
ênio (2018-2020), destacam-se algumas 
importantes ações que trouxeram bons re-
sultados para cooperativa e cooperados. 
São elas:

Foram três anos de expansão e melhorias 
nas estruturas da cooperativa, com cons-
truções e ampliações de lojas, armazéns 
e bastante evolução nos processos de re-
cebimento e rastreabilidade do café, que 
resultaram em economia, agilidade e se-
gurança para cooperativa e cooperado.

ARMAZÉNS

Antigamente a Cocatrel contava com pou-
cos pontos de recebimento, fazendo com 
que o cooperado precisasse se deslocar 
longas distâncias para entregar o café. Isso 

também gerava muitas filas de caminhões 
e, consequentemente, mais custos. 

Durante esse triênio, a Cocatrel focou nas 
melhorias para os armazéns, abrindo pon-
tos de recebimento em todas as filiais, 
além de Varginha e Três Corações, trocou 
seu WMS (sistema de gerenciamento de 
armazéns) para um desenhado exclusiva-
mente para a cooperativa e habilitou os ar-
mazéns para receber as melhores certifica-
ções do mundo, como Rainforest Aliance, 
UTZ, Café Practices, 4C, dentre outras.
Tudo isso fez com que a Cocatrel bates-
se o recorde de recebimento, chegando a 
mais de 2 milhões de sacas em 2020, com 
rastreabilidade, agilidade e segurança.

Resumo 2018-2020:

• Inauguração do armazém Guapé;

• Construção e inauguração do armazém 
Córrego do Ouro;

• Aquisição de terrenos para melhoria no 
recebimento em Coqueiral e Santana 
da Vargem;

• Parcerias estratégicas para armazena-
gem em Varginha e Três Corações;

• Construção, melhorias e ampliação do 
armazém Paraíso;

• Implantação de novos silos para arma-
zenagem e novas bocas de recebimen-
to em Nepomuceno;

• Melhoria e ampliação da indústria de 
rebeneficiamento em Três Pontas;

• Expertise no estufamento de contai-
ners de exportação e logística.

INFRA-ESTRUTURA



A implantação de um centro de distribui-
ção para melhorar a logística e abasteci-
mento das lojas foi uma das principais 
realizações da Cocatrel. Apesar de ainda 
demandarem grandes melhorias, a coope-
rativa hoje possui lojas em 9 cidades, ofer-
tando todos os produtos necessários para 
o dia a dia do produtor.

Resumo 2018-2020:

• Inauguração da loja em Guapé;

• Construção e  inauguração da loja em 
Córrego do Ouro;

• Construção e inauguração da loja em 
Nepomuceno;

• Implantação do centro de distribuição 
(CD) na loja matriz;

• Contratação de um gerente específico 
para as demandas das lojas.

Durante o último triênio, a Cocatrel se pre-
parou para melhorar os serviços prestados 
para os produtores desses cereais para 
que, a partir de 2021, esteja apta a não só 
receber e preparar os grãos, bem como ter 
estrutura para garantir assistência técnica, 
comercialização eficiente e também barter 
(troca de insumos por grãos).

Resumo 2018-2020:

• Toda a estrutura de serviços prestados 
para os grãos foi transferida para o silo 
graneleiro em Três Pontas;

• Implantação do centro de distribuição 

de cereais, melhorando a logística para 
as rações, milho, fubá, etc..

• Contratação de engenheiro agrônomo 
especializado em cereais;

• Contratação de um novo coordenador 
para implementar as melhorias para 
o setor, atendendo as demandas dos 
produtores.

A Cocatrel vem trabalhando para desen-
volver as melhores soluções em sistemas e 
tecnologia para os cooperados. A pande-
mia do coronavirus veio para agilizar mui-
tas mudanças tecnológicas necessárias, 
como a efetivação dos serviços remotos 
prestados pela cooperativa, como o Portal 
do Cooperado. 

Nesse sentido, vários estudos foram rea-
lizados para que acontecesse a troca do 
sistema de ERP (sistema de planejamento 
da gestão empresarial) da Cocatrel, com o 
objetivo de integrar todos os departamen-
tos da empresa, com soluções personaliza-
das que visam proporcionar a praticidade 
na produção, fluidez na comunicação in-
terna, transparência e agilidade na resolu-
ção dos problemas gerenciais diários. 

A troca do sistema é um importantíssimo 
marco dessa gestão, que coloca a Cocatrel 
entre as empresas com o melhor sistema 
do mundo, o SAP. É importante ressaltar 
que uma transformação assim não aconte-
ce do dia para noite e exige adaptação, 
mudança de cultura organizacional e pa-
ciência, até que todos os processos rea-
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lizados na cooperativa passem a rodar de 
maneira eficiente.

Segurança e transparência são os grandes 
diferenciais das empresas que trabalham 
com o SAP, que além de possibilitar a inte-
gração com soluções tecnológicas de pon-
ta para todos os tipos de serviços, ainda 
evidencia a credibilidade da cooperativa 
para as importadoras de cafés e também 
com os bancos, possibilitando captações 
financeiras com taxas melhores que as pra-
ticadas atualmente.

PLANO DE FIDELIDADE COCATREL

Uma grande inovação da Cocatrel, o Pla-
no de Fidelidade visa entregar benefícios 
aos cooperados que são realmente fieis. A 
cooperativa desenvolveu um sistema de 
pontuação baseado em 13 indicadores, 
que classifica os cooperados em catego-
rias de acordo com a maneira com que 
eles utilizam e se relacionam com a coope-
rativa, sendo beneficiados com descontos 
em compras, em taxas, dentre outros. 

Resumo 2018-2020:

• Efetivação de várias funcionalidades 
no Portal do Cooperado, como auto-
rização de vendas de café, consulta de 
análises laboratoriais, extratos, emissão 
de NF de entrada de café e ainda emis-
são de segunda via de boletos da Uni-
med e conta consumo;

• Cocatrel transforma: implantação do 
Sistema SAP;

• Desenvolvimento e implantação do Pla-
no de Fidelidade Cocatrel, uma grande 
inovação da cooperativa.

FEIRAS DE NEGÓCIOS

As Feiras de Negócios Cocatrel se estabe-
leceram como importantes momentos de 
compra para o produtor. As feiras, mesmo 
acontecendo de forma digital, têm gera-
do grandes resultados para a cooperativa 
e também para os produtores, que passa-
ram a utilizar a modalidade barter como 
forma de pagamento.

TORREFAÇÃO

A Cocatrel inaugurou uma nova torrefação, 
que agora está em um amplo espaço, 
equipada com maquinário moderno e 
softwares de torra de última geração, 
que garantem uma bebida de extrema 
qualidade para o consumidor final e para 
o produtor, que continua utilizando o local 
para torrar seu café.

COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ

As salas do setor comercialização passa-
ram por reestruturação e novos colabora-
dores foram contratados para um atendi-
mento mais eficiente e individualizado do 
cooperado que ainda prefere vender seus 
cafés presencialmente. 

Além da possibilidade de vender café em 
todas as lojas filiais, na loja matriz em Três 
Pontas também foi implantado um novo 
ponto de venda. 

SERVIÇOS PRESTADOS AOS COOPERADOS



Além das vendas presenciais, o cooperado 
também tem a opção de utilizar o whatsapp 
ou o Portal do Cooperado para vender 
seus cafés.

A Cocatrel passou a realizar a comerciali-
zação a termo e contratou um novo trader 
para os cafés comerciais.

O setor de Cafés Especiais (CDT) con-
quistou novos mercados, contratou novos 
colaboradores, para melhorar o relaciona-
mento e os serviços prestados aos coope-
rados, e ampliou a exportação, que tor-
nou-se cada vez mais eficiente. É um setor 
que tem como objetivo orientar, identificar 
e exportar os cafés especiais, e é importan-
te ferramenta para o produtor que produz 
ou pretende produzir cafés de qualidade.

CURSOS E CAPACITAÇÕES

A atual gestão da Cocatrel entende que 
conhecimento e capacitação são essenciais 
para que o produtor faça uma administra-
ção eficiente nas suas propriedades, sejam 
mais participativos e se envolvam mais no 
dia a dia da cooperativa. Sendo assim, a 
Cocatrel firmou parceria com o Senar para 
projetos como GQC e ATeG, além de cur-
sos demandados pelos produtores. Além 
disso, realiza, em parceria  com o Grupo 
Unis, o curso “Cafés especiais: gestão da 
qualidade”, que tem como objetivo capa-
citar os cooperados para a produção de 
cafés de qualidade e aprimorar a gestão 
de suas propriedades.

As boas práticas de governança passaram 
a pautar as ações da gestão da Cocatrel, 
que escreveu e implantou processos, po-
líticas e regimentos, dando mais conhe-
cimento e autonomia aos seus gestores, 
passou a realizar pesquisas de satisfação 
periódicas com os cooperados e implan-
tou o setor de Relações Institucionais, que 
tem como propósito maior a integração, 
a comunicação e o relacionamento total 
com o cooperado.

O setor de RH foi reestruturado para que 
a gestão de pessoas pudesse ser realizada 
com eficiência, com regras claras basea-
das na política de recrutamento e seleção, 
descrição de cargos e salários, implanta-
ção de um organograma, aplicação de 
pesquisas de clima e avaliação de desem-
penho, além de programas de treinamen-
tos e capacitações para os colaboradores.

CONSELHO CONSULTIVO

A Cocatrel criou o Conselho Consultivo, 
um conselho voluntário que tem o obje-
tivo de representar os cooperados com 
demandas, sugestões, críticas e ideias que 
possam transformar positivamente a coo-
perativa do presente, com o olhar no futu-
ro. Além disso, passou a realizar as pré-as-
sembleias, que aproximam os cooperados 
de diferentes regiões do Conselho Admi-
nistrativo da Cocatrel, levando informa-
ções referentes ao balanço e às realizações 
da cooperativa.

GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA 
E RESPONSABILIDADE



CAFEÍNA COCATREL

O grupo Cafeína Cocatrel foi criado com 
o objetivo de reunir mulheres coopera-
das, que somam 21% do quadro social da 
cooperativa, para troca de informações, 
conhecimento e maior aproximação com 
a gestão da cooperativa. O grupo, que 
completa dois anos em março de 2021, já 
proporcionou muita capacitação para es-
sas mulheres que produzem, e tornou-se 
conhecido internacionalmente, chamando 
a atenção de importadores que passaram 
a comprar os cafés produzidos por elas.

RESPONSABILIDADES

Cada vez mais a Cocatrel entende seu pa-
pel dentro da região onde atua, principal-
mente no cenário atual, onde a pandemia 
do coronavírus trouxe mudanças significa-
tivas para empresas e sociedade. A busca 
pelo equilíbrio, seja ele ambiental, social 
ou cultural é importante para o bem-estar 
coletivo, promovendo conexões em prol 
de causas comuns, unindo as diversas es-
feras da comunidade e transformando as 
realidades nas quais estão inseridas. 

Dentre todas as ações e projetos realiza-
dos, destacam-se, na esfera ambiental, 
as usinas fotovoltaicas que foram recen-
temente implantadas na indústria de lati-
cínios, na loja de Nepomuceno e no silo 
graneleiro, em Três Pontas, a fazenda de 
reflorestamento de eucaliptos e ainda uma 
central de tratamento de efluentes. No 

âmbito social e cultural, realiza diversas 
doações e patrocina vários projetos, como 
o Dia de Cooperar e a Semana Cocatrel 
Café e Cultura, que visa fomentar a arte e 
os artistas locais.

Durante os últimos três anos, a Cocatrel 
revitalizou e aumentou sua linha de lati-
cínios e cafés, além de expandir sua rede 
de cafeterias. As embalagens ficaram mais 
modernas e a cooperativa criou uma nova 
logomarca específica para os produtos in-
dustrializados, cafeterias e presentes.

LINHA DE CAFÉS

A Cocatrel reposicionou a linha de cafés 
comerciais de acordo com a classificação 
da Abic e colocou os cafés Mokinha, Supe-
rior e Reserva, repaginados, nos melhores 
mercados da região.

MONTRÊS

A linha de cafés especiais Montrês foi lan-
çada utilizando como matéria-prima os 
melhores grãos especiais de café 100% 
arábica, em um encontro de aromas e no-
tas que surpreende os mais exigentes apre-
ciadores da bebida. As edições dos cafés 
Montrês são limitadas e levam sempre no-
mes de cores. Todos os anos, a Cocatrel 
lança novas edições do Montrês, incluindo 
uma edição especial com um blend de ca-
fés produzidos por mulheres.

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS / CAFETERIAS



MELHORES CAFÉS COCATREL

Todos os anos, a Cocatrel premia os pro-
dutores com os melhores cafés da safra. 
Esses cafés são industrializados e coloca-
dos em caixas personalizadas com o nome 
do produtor e a rastreabilidade de cada 
um dos cafés, através de um QR code que, 
quando lido, mostra a origem daquele 
café, fazendo a conexão entre o produtor 
e o consumidor final.

LATICÍNIOS

Além dos tradicionais produtos, que foram 
modernizados com novas embalagens, a 
Cocatrel lançou suas linhas de chocolates 
e gelatos, disponíveis nas Cafeterias Co-
catrel. 

PRESENTES

Uma linha completa de presentes foi lan-
çada para ampliar a opção de cooperados 
e clientes poderem presentear e levar a 
marca Cocatrel para além das fronteiras da 
região. Nas Cafeterias Cocatrel é possível 
encontrar Havaianas, camisetas, bonés, 
canecas, instrumentos para preparo de 
café, dentre outros.

CAFETERIAS COCATREL

As Cafeterias Cocatrel, além de vitrine 
para os grãos dos cooperados e para os 
produtos industrializados, tornaram-se es-
paços perfeitos para reuniões de trabalho, 

encontros e bate-papos, e para se obter 

uma experiência completa em torno dos 

melhores cafés. As Cafeterias Cocatrel dão 

a oportunidade dos consumidores locais 

degustarem cafés especiais diferenciados, 

que normalmente seriam exportados para 

outros países.

A Cocatrel quer estar onde o cooperado 

está e, por esse motivo, iniciou sua expan-

são das Cafeterias que, além de Três Pon-

tas, encontram-se também em Nepomu-

ceno e Carmos da Cachoeira.

COMUNICAÇÃO E MARKETING

É visível a evolução da Comunicação e do 

Marketing da Cocatrel. Durante estes três 

anos, a Cocatrel buscou levar informações 

aos produtores através de diversas plata-

formas como TV, rádios, Revista Cocatrel, 

site, grupos de whatsapp e redes sociais. 

Isso fez com que a cooperativa ficasse mais 

próxima dos cooperados, que passaram a 

ser cada vez mais participativos e integra-

dos com a Cocatrel.

Os grupos de whatsapp e a implantação da 

Ouvidoria abriram espaço para o diálogo, 

para as críticas, sugestões, fazendo com 

que a comunicação se tornasse cada vez 

mais assertiva e estratégica. As demandas 

dos cooperados passaram a ser ouvidas 

e tratadas, o que resultou em mudanças, 

trazendo mais eficiência nos serviços pres-

tados aos cooperados.



COCATREL APRESENTA 
RESULTADOS DO ANO DE 2020

Seguindo seu compromisso de transpa-

rência e prestação de contas, a Cocatrel, 

por meio de sua Assembleia Geral Ordi-

nária, apresentará aos cooperados as de-

monstrações financeiras do exercício de 

2020. O relatório foi  realizado por audi-

tores independentes seguindo as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria.  

As receitas totais oriundas da venda de 

produtos e serviços geraram o montante 

de R$ 1.157.745.653, sendo este o melhor 

resultado da história da cooperativa. Após 

as deduções de impostos, vendas cancela-

das e custos dos produtos e serviços, bem 

como dispêndios operacionais, referentes 

às despesas administrativas gerais, despe-

sas tributárias e dispêndios financeiros, ob-

teve-se uma sobra líquida de R$ 8.931.980.  

Desse total, a cooperativa destina, con-

forme prevê o estatuto, 20% para a re-

serva legal, que compõe o montante de 

R$ 1.786.396; 20% para fundo de desen-

volvimento, no valor de R$ 1.786.396; 

e 10% para o Fates, no valor de R$ 

893.198. Assim, ficará disponível para 

destinação, de acordo com a decisão 

da Assembleia, o valor de R$ 4.465.990. 

O número de cooperados aumen-

tou de 5.980 para 6.871. A coopera-

tiva bateu recorde de recebimento 

de café, somando 2.111.983 sacas de 

café. Em 31/12/20, 779.971 sacas ain-

da estavam depositadas na cooperativa.  

Uma breve retrospectiva do ano mostra 

que a Cocatrel concretizou várias obras 

importantes. A ampliação do armazém 

Paraíso foi mais um empreendimento da 

Cocatrel entregue em 2020. A data para 

oficializar tal comemoração foi o dia 12 de 

agosto e o descerramento de uma placa 

marcou a cerimônia, que ocorreu de ma-

neira fechada ao público em função da 

pandemia que vivemos. O investimento de 

aproximadamente R$ 2.570.000 engloba a 

construção de um barracão de 4.000 me-

tros quadrados e melhoria na infraestrutu-

ra de recebimento de café. Com o novo 

galpão, a capacidade do armazém pas-

sa a ser de quase 200.000 sacas de café.  

Visando atender os cooperados com má-

2020

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SO-
BRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.20

    1. Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis 
da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES 
DA ZONA DE TRÊS PONTAS LTDA. - CO-
CATREL, que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa do exercício findo naquela 
data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações con-
tábeis acima referidas representam ade-
quadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira 
da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES 
DA ZONA DE TRÊS PONTAS LTDA. - CO-
CATREL, em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa do exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

    2. Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria e nossas responsabilidades, em 
cumprimento a tais normas, estão descritas 
no tópico 4 adiante. Somos independentes 
em relação à Cooperativa, de acordo com 
os princípios previstos no Código de Éti-
ca Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que as evi-

dências de auditoria obtidas são suficientes 
e apropriadas para fundamentar nossa opi-
nião.

    3. Responsabilidades da Administração 
e da Governança 

A Administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pe-
los controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Sociedade 
continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso des-
sa base contábil na elaboração dessas de-
monstrações, a não ser que ela pretenda 
liquidar a Sociedade ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. 

    4. Responsabilidades do Auditor 

Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e expressar 
opinião sobre as mesmas. Segurança ra-
zoável  não é uma garantia de que a audi-
toria, realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais aplicáveis, sem-

xima eficiência, a Cocatrel inaugurou, no 

dia 2 de setembro, novos silos para ar-

mazenamento de café, em Nepomuce-

no. A obra, iniciada em janeiro, teve um 

investimento total de R$ 3.725 milhões e 

abrangeu a implantação de 8 novos silos, 

com capacidade total para 80 mil sacas 

de café, sendo 2 silos para 40 mil sacas 

e outros 6 silos de expedição, com capa-

cidade para 2.500 sacas cada. Para me-

lhorar ainda mais o serviço prestado pela 

cooperativa no município, no armazém 

também foi construída mais uma boca 

de recebimento, exclusiva para sacarias.  

Novos pontos de recebimento também 

fizeram parte da estratégia da coopera-

tiva. Por meio de parcerias, foram feitas 

alianças estratégicas com armazéns lo-

calizados em Varginha e Três Corações.  

Duas usinas fotovoltaicas foram entre-

gues, uma em Nepomuceno e outra em 

Três Pontas. Foi implantado um centro de 

distribuição de cereais, a loja em Córre-

go do Ouro foi inaugurada. Também foi 

inaugurada a nova torrefação, com maqui-

nário moderno para garantir a qualidade 

da linha de cafés industrializados da Co-

catrel. Vale também destacar as melhorias 

na sala de comercialização de café, que 

foi reestruturada para oferecer mais con-

forto e privacidade para os cooperados.  

As feiras continuaram, mesmo com to-

dos os problemas decorrentes da pan-

demia. Oitava edição da Fecon em mar-

ço, Feira Coccamig Café com TV em 

junho, Expocafé Virtual e Fecon Digi-

tal em setembro. Todas oportunidades 

para que o produtor adquirisse insumos 

e máquinas em condições especiais.  

2020 também foi ano para a implanta-

ção do Programa de Fidelidade Coca-

trel, melhorias no Portal do Cooperado e 

lançamentos de cafés da linha Montrês. 

Houve expansão da distribuição e ven-

das de produtos industrializados para no-

vas cidades e, também continuidade do 

programa Melhores Cafés da Cocatrel.   

Em síntese, 2020 foi um ano de muitas rea-

lizações. O ano foi bom para os produtores 

de café, que colheram uma safra recorde, 

de excelente qualidade e com bons pre-

ços. E bom para a cooperativa, que conti-

nua sua evolução para cada vez mais servir 

ao cooperado, de maneira responsável e 

transparente, investindo na construção de 

bases e estruturas para melhorar de forma 

contínua.



PARECER DO CONSELHO FISCALpre detecta eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria, realizada de acor-
do com as normas brasileiras e interna-
cionais aplicáveis, exercemos julgamento 
profissional e mantivemos ceticismo profis-
sional ao longo dos trabalhos. Além disso:

    a. Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtivemos evidências 
de auditoria apropriadas e suficientes para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, fal-
sificação, omissão ou representações falsas 
intencionais;

    b. Obtivemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos técnicos apro-
priados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressar opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Sociedade;

    c. Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração; 

    d. Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela Administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, median-
te as evidências de auditoria obtidas, que 
não existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacida-
de de continuidade operacional da Socie-
dade. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data deste relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Socie-
dade a não mais se manter em continuida-
de operacional; e 

    e. Avaliamos a apresentação geral, a es-
trutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se elas 
representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
Governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado dos exames, da 
época das visitas e das constatações rele-
vantes de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos 
trabalhos.



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO *em R$ 1

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO *em R$ 1

*As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

*As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS

*As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

*As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

*em R$ 1

*em R$ 1



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

*As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

*em R$ 1

 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Cocatrel tem por objetivo promover a defesa 
dos interesses econômicos de seus Coopera-
dos, desenvolvendo programas de ação através 
da comercialização de café, milho, fertilizantes e 
defensivos agrícolas, resfriamento e/ou pasteu-
rização de leite in natura captado junto aos Co-
operados, empacotamento do leite comerciali-
zado na região, produção e comercialização de 
laticínios em geral e torrefação de café. 

As operações da Sociedade são realizadas estri-
tamente através de Atos Cooperativos, nos ter-
mos da Lei 5.764/71.

 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONS-
TRAÇÕES CONTÁBEIS

A elaboração, forma de apresentação e conteú-
do das Demonstrações Contábeis obedecem às 
Normas Brasileiras de Contabilidade, em espe-
cífico a NBC ITG 2004, que trata dos aspectos 
contábeis específicos em entidades coopera-
tivas, em consonância com a Lei 5.764/71 das 
Sociedades Cooperativas.

As Demonstrações Contábeis foram aprovadas 
pela Administração em 18 de janeiro de 2021.
    
 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

    a. adoção do Regime de Competência para o 
registro contábil das operações;

    b. as aplicações financeiras são registradas ao 
custo de aquisição acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data das Demonstrações Con-
tábeis;

    c. os direitos e as obrigações legais ou con-
tratualmente sujeitos a atualização monetária ou 
encargos financeiros são atualizados até a data 
das Demonstrações Contábeis;

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
 CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

    d. a provisão para créditos de liquidação du-
vidosa é constituída em montante julgado su-
ficiente, pela Alta Administração, para cobrir 
eventuais perdas nas suas realizações;

    e. as férias vencidas e proporcionais e seus 
respectivos encargos são provisionados segun-
do o Regime de Competência; e

    f. a preparação das Demonstrações Contábeis 
requer que a Administração, em determinadas 
situações, efetue estimativas e adote premissas, 
no seu melhor julgamento, que afetam os mon-
tantes apresentados de ativos, passivos,  recei-
tas, custos e despesas. Os valores reais podem, 
eventualmente, divergir daqueles estimados.

 4. ESTOQUES

Os estoques de insumos e mercadorias para for-
necimento aos Cooperados são avaliados pelo 
custo médio de aquisição, que não excede o 
valor de mercado. Os estoques de produtos lác-
teos são avaliados pelo custo de aquisição da 
matéria prima (leite recebido dos Cooperados), 
acrescido dos respectivos custos de fabricação, 
que não excede, também, o valor de mercado. 
Os estoques de café e milho são avaliados pelo 
custo médio de aquisição junto aos Cooperados 
e têm por finalidade regular preços e atender 
eventuais demandas de mercado. Podem ser as-
sim demonstrados:

Exercício findo em
31.12.20 31.12.19

Café 17.737.867 27.569.871
Café torrado 315.605 227.966
Mercadorias p/ revenda 38.791.301 28.316.014
Laticínios 375.364 280.804
Milho 806.262 126.068
Almoxarifado 207.063 246.876
Total - R$1 58.233.462 56.767.599

    5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Os impostos a recuperar referem-se ao ICMS in-
cidente sobre vendas de mercadorias.



Exercício findo em
31.12.20 31.12.19

Sicoob Copersul 1.510.236 1.492.069
Unicred 9.055 9.055
Coopama 1.000 1.000
Cocamig 2.500 2.500
Credicam 3.331 3.331
Coapeja 300 -  
Credivar 200 -
Ucom - Usina Cocatrel Minasul 2.535.899 2.374.059
Total - R$1 4.062.521 3.882.014

    7. IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo de 
aquisição e as depreciações são calculadas pelo 
método linear, observando-se taxas que levam 
em conta a vida útil econômica dos bens, segun-
do parâmetros estabelecidos pela legislação tri-
butária. Apresenta a seguinte composição:

Taxa anual de 
depreciação

Exercício findo em
31.12.20 31.12.19

Imóveis - 68.306.232 68.306.232
Construções em anda-
mento - 25.094.004 16.114.897

Máquinas e equipa-
mentos 20% 28.484.406 21.873.219

Móveis e utensílios 10% 2.037.228 1.810.311
Veículos 20% 6.562.507 6.468.807
Big Bag 20% 13.685.576 7.705.790
Reflorestamento - 423.280 423.280
Subtotal 144.593.233 122.702.536
Depreciações acumu-
ladas

(42.532.876) (37.024.827)

Total líquido - R$1 102.060.357 85.677.709

A Administração adota medidas para revisar o 
valor contábil dos seus bens do Ativo Imobili-
zado, exceto móveis e utensílios, não cabendo 
ajuste contábil em decorrência, visto que e seus 
valores líquidos contábeis não excedem seus 
valores de recuperação pelo uso ou venda, não 
tendo sido necessária a redução dos mesmos 
aos valores recuperáveis. 

    8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Representam os financiamentos obtidos basica-
mente para estocagem e custeio de café, que 
são repassados aos Cooperados, além de finan-
ciamentos para investimentos de longo prazo 
em estrutura física e maquinário. São contabi-
lizados pelos valores liberados acrescidos dos 

encargos financeiros estipulados nos respecti-
vos contratos e apropriados até a data do ba-
lanço, cujas taxas variam de 3,70 a 8,00 % a.a.. 
Tais recursos foram obtidos através do Funcafé, 
Recursos Obrigatórios e Adiantamento sobre 
Contrato de Câmbio e PRODECOOP em várias
instituições financeiras. Os vencimentos esten-
dem-se até junho/2.028. 

As garantias estão representadas por hipoteca 
de bens do Ativo Imobilizado, penhor de café 
estocado e aval dos Diretores. Os empréstimos 
e financiamentos podem ser assim demonstra-
dos:

Exercício findo em
31.12.20 31.12.19

Circulante Não
Circulante Circulante

Não
Circulante

Capital de giro/
repasse 109.926.076 8.726.536 125.373.158 390.460

Imobilizado 8.074.129 5.454.018 - 971.912

Total - R$1 118.000.205 14.180.554 125.373.158 1.362.372

    9. COOPERADOS - CRÉDITO ICMS PRESU-
MIDO LIBERADO

Encontram-se registrados nesta rubrica os cré-
ditos de Cooperados insuficientes para fazer 
jus aos veículos adquiridos pela Cooperativa 
através do Programa de Crédito de ICMS Pre-
sumido. A Cooperativa fará o pagamento dos 
referidos créditos aos Cooperados mediante 
concessão de crédito para compras de merca-
dorias em suas lojas.

    10. TÍTULOS A PAGAR

Referentes  à  aquisição, em 2017, de 50% do 
empreendimento (imóvel e instalações) da Co-
operativa dos Cafeicultores da Zona de Var-
ginha Ltda. - MINASUL, pelo montante de 
R$21.509.451,62, cujo pagamento será semes-
tral, obedecendo à escala de vencimento do fi-
nanciamento que esta  obteve para o  referido 
empreendimento, junto ao Banco do Brasil S.A., 
com vencimento previsto até agosto de 2.028.

    11. PROVISÃO PARA TRIBUTOS EM JUÍZO

É decorrente do questionamento judicial rela-
tivo ao PIS, Cofins e INSS sobre serviços presta

    6. INVESTIMENTOS

Estão assim representados:

dos por cooperativa de trabalho. Relativamente 
ao PIS e Cofins, os assessores jurídicos vislum-
bram boas chances de êxito para a Coopera-
tiva. Quanto ao INSS, a Cocatrel obteve êxito 
na demanda judicial, aguardando alvará para 
levantamento do depósito judicial.

    12. CAPITAL SOCIAL

O capital social integralizado em 31.12.20 é de 
R$46.788.093 (R$42.159.078 em 31.12.19). Em 
31.12.20, a Cooperativa possuí 6.871 Coopera-
dos (5.980 em 31.12.19).

    13. PARTES RELACIONADAS

As operações com a coligada Ucom Usina Co-
catrel Minasul Ltda. são realizadas no contexto 
normal das atividades operacionais da Coope-
rativa. No exercício de 2020 a Cocatrel pagou à 
Ucom o montante de R$915.578 pela prestação 
de serviços de armazenagem e preparo de ca-
fés (R$4.040.547 em 2019).

    14. RESPONSABILIDADE SOBRE CAFÉ DE 
COOPERADOS

Em 31.12.20 a Cooperativa tinha sob sua res-
ponsabilidade 778.971 sacas de café (454.730 
em 31.12.19) de seus Cooperados.

    15. COBERTURAS DE SEGUROS

Podem ser assim resumidas:

(1) valor variável conforme carga transportada, limitado a 
R$ 1 bilhão de faturamento no período. Caso o faturamen-
to ultrapasse esse valor, será pago um prêmio de ajuste à 
Seguradora no final da vigência do contrato. 

A Administração considera que os seguros con-
tratados são suficientes para acobertar integral-
mente os ativos da Cooperativa, bem como 
cobrir eventuais acidentes com invalidez/óbitos 
de empregados e garantir o recebimento de 

débitos de cooperados em determinadas car-
teiras. As premissas de riscos adotadas, dada 
a sua natureza, não fazem parte do escopo da 
auditoria das Demonstrações Contábeis; conse-
quentemente, não foram examinadas pelos nos-
sos auditores independentes.

 16. FATO RELEVANTE – EFEITO CORONAVI-
RUS 

O exercício de 2020 foi fortemente impacta-
do por essa pandemia, tendo severos desdo-
bramentos sanitários, sociais e econômicos. 
A Cooperativa vem acompanhando os efeitos 
da propagação e de seus impactos, além das 
ações governamentais para mitigar os efeitos 
do Coronavirus, mantendo suas atividades ope-
racionais, com a observação dos protocolos do 
Ministério da Saúde e das demais autoridades. 
Lamentavelmente a pandemia continua. 

O Governo Federal tem adotado medidas para 
mitigar os impactos causados pelo Coronavirus, 
buscando auxiliar as Instituições nesse período 
de gravidade que passa o Brasil e o mundo, pois 
os efeitos sobre a economia global têm sido ine-
vitáveis, provocando uma desaceleração acen-
tuada.

Os impactos futuros relacionados à pandemia, 
os quais possuem certo grau de incerteza quan-
to à sua duração e severidade, não podem ser 
mensurados com precisão neste momento, con-
tinuando a ser monitorados atentamente pela 
Administração da Sociedade.

DIRETORIA EXECUTIVA:

MARCO VALÉRIO ARAÚJO BRITO
Diretor-Presidente

LUIZ ANTÔNIO VINHAS OLIVEIRA
Diretor Comercial

FRANCISCO DE PAULA VITOR MIRANDA
Diretor Técnico Industrial

CONTADOR RESPONSÁVEL:

EDSON MENDONÇA DE CASTRO
(CRCMG - 083771-O)

Tipo Companhia
Seguradora

Cobertura - R$ 1

Imobilizado/
Estoque de Café

Mapfre Seguros 388.813.504

Transporte
de Café

Mapfre Seguros 1.000.000.000 (1)

Prestamista
(Cooperado)

Liberty Seguros 300.000 por pessoa



mais, quanto a esse aspecto, os balancetes 

mensais anteriores ao de dezembro tam-

bém apresentam-se distorcidos. Os referi-

dos títulos, no montante de R$ 8.241, vem 

sendo registrados integralmente no Passivo 

Não Circulante, sendo que somente duas 

parcelas, em valor aproximado de R$ 1.600 

mil, vencem em cada exercício.

3. Efetuar rigoroso levantamento e conci-

liação dos valores registrados na rubrica 

Créditos a Identificar.

Na posição de 31 de dezembro, a referida 

conta contém diversos registros cujo saldo 

líquido é de R$2.881.606,92. Conforme nos 

foi informado, tais valores se referem a re-

gistros de movimentação bancária, que na 

implantação do novo Sistema apresentaram

4. Recomendações anteriores, ainda não 

atendidas:

1. Avaliar a viabilidade da implantação de 

uma Política de Gestão de Riscos para a 

Cooperativa, devidamente aprovada pela 

Diretoria.

As atividades da Cocatrel a expõem a di-

versos riscos financeiros tais como: riscos 

de mercado, risco de crédito e risco de li-

quidez. Uma política de gestão de riscos 

deverá se concentrar na imprevisibilidade 

dos mercados financeiros e na busca por 

minimizar potenciais efeitos adversos no 

desempenho financeiro da Sociedade. A 

Diretoria deverá estabelecer princípios para 

gestão de riscos, abrangendo risco cambial, 

risco de volatilidade do mercado de com-

modities agrícolas, risco de crédito, uso de 

instrumentos financeiros derivativos e não 

derivativos e investimentos de excedentes 

de caixa.

2. Segregar, contabilmente, os títulos a 

pagar, conforme seus prazos de venci-

mento em circulante e não circulante.

Referimo-nos aos títulos a pagar à Minasul, 

cuja correta segregação vem sendo efetua-

da somente ao final do exercício, e de for-

ma extracontábil, o que não é, segundo a 

boa técnica contábil e societária, recomen-

dável, visto que torna as demonstrações 

contábeis divulgadas divergentes das ofi-

cialmente transcritas no Livro Diário. Ade-

Relatório Data Tópico Descrição
Sumária

20/037 28.02.20 Atentar para a adequada 
constituição da provisão para 
créditos de liquidação duvido-
sa de acordo com o regime de 
competência (ajuste da provi-
são mensalmente).

17/088 31.07.17 1 Obter laudo de avaliação do 
imóvel adquirido da Coopera-
tiva dos Cafeicultores da Zona 
de Varginha Ltda. - Minasul, 
segregando os valores rela-
tivos a terreno, edificações, 
instalações e máquinas e equi-
pamentos.

10/086 03.08.10 3 Aprimorar os controles inter-
nos exercidos sobre os bens 
patrimoniais (localização de 
bens e transferências entre 
setores).

Senhores Diretores

AUDITORIA EXTERNA - Relatório 

Vimos submeter à superior apreciação de 

V. Sas. o nosso relatório sobre as Demons-

trações Contábeis em 31 de dezembro de 

2020, bem como sobre os controles inter-

nos adotados pela Cooperativa.

 

O presente relatório está fundamentado 

em trabalhos usuais de auditoria; cumpre-

-nos, portanto, ressaltar que as deficiências, 

ora apontadas, foram apuradas em exames 

efetuados por amostragem, o que submete 

a providência compatíveis todos os demais 

casos, porventura existentes.

Relativamente às distorções que foram 

apontadas em nossos relatórios anteriores, 

vimos que algumas permanecem sem regu-

larização, fato que deverá merecer especial 

atenção dessa Alta Administração, dada a 

relevância de determinadas situações ali fo-

calizadas.

Nesta oportunidade, registramos  nossos 

agradecimentos pelo atendimento dispen-

sado aos nosso auditores, no decorrer dos 

trabalhos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020




