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Capítulo I – Missão, Visão e Valores

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

VISÃO
Ser reconhecida mundialmente como a melhor e mais
segura cooperativa de café para fazer negócio e
totalmente integrada com o cooperado.

VALORES
Cooperação, igualdade, credibilidade, fidelidade,
solidez, segurança, comprometimento,
inovação, transparência.
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Política de Sustentabilidade
Capítulo II - Introdução
Cientes de que nossas decisões e atividades afetam a sociedade onde nos
relacionamos, assumimos o compromisso de incorporar os princípios e as práticas de
sustentabilidade corporativa e cooperativista em nossa cultura e na gestão cotidiana de
nossas relações.
Sustentabilidade “é a capacidade de suprir as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade das futuras gerações de suprirem suas próprias
necessidades”.
O desenvolvimento sustentável, portanto, diz respeito à evolução da sociedade
com o esforço de minimizar os impactos ao meio ambiente, tendo suas necessidades e
demandas atendidas com consciência, equilíbrio e total responsabilidade sobre o que é
produzido e o que deve ser destinado ao descarte. O objetivo é preservar não apenas os
interesses imediatos, mas, também, o das gerações futuras.
O modelo de gestão estratégica estabelece práticas éticas visando garantir a
consecução dos objetivos sociais e assegurar a gestão da cooperativa de modo
sustentável em consonância com os interesses dos cooperados. Visa ampliar a
transparência da administração da Cocatrel; facilitar o desenvolvimento e a
competitividade da cooperativa; contribuir para a sustentabilidade e perenidade do
cooperativismo; aprimorar a participação dos cooperados nos processos decisórios;
obter melhores resultados econômico-financeiros; incentivar a inovação e melhorar a
qualidade dos serviços prestados; e aplicar a responsabilidade social para integrar
cooperativa e sociedade.

Contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades é algo natural
ao cooperativismo. A Cocatrel faz isso por meio de políticas aprovadas pelo seu Conselho
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de Administração, algumas destas políticas são complementares e compõem este
documento, especificadamente no Capítulo VIII - Ações, Investimentos e Projetos.

Capítulo III – Conceitos e Definições
Estabelecer diretrizes e princípios para Sustentabilidade em nossas
operações, afirmar nosso compromisso com a sociedade e a nossa
responsabilidade social, ambiental e econômica.
No que diz respeito a Sustentabilidade, a Cocatrel através deste
documento define suas diretrizes pautada no bem-estar sócio econômico e
ambiental, buscando compensar suas atividades nas sociedades onde está inserida
Temos como princípio fundamental o cumprimento das legislações
vigente no país, em todas as esferas sejam elas normativas, legislações Federais,
estaduais e municipais.
Para os fins e efeitos da política de sustentabilidade, temos os seguintes
conceitos e definições:
Sustentabilidade: é a capacidade de suprir as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade das futuras gerações de suprirem suas próprias
necessidades.
Meio Ambiente: conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que
cerca os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles, ou seja, o local
onde estamos inseridos
Responsabilidade Social: atuação de forma voluntária, adota posturas,
comportamentos e ações que promovam o bem-estar dos seus públicos interno e externo
ou seja o benefício da coletividade. É uma prática voluntária pois não deve ser
confundida com ações compulsórias impostas pelo governo ou por quaisquer incentivos
externos (como fiscais, por exemplo).
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Responsabilidade socioambiental: é a responsabilidade cooperativa tem
com a sociedade e com o meio ambiente além das obrigações legais e econômicas.
Responsabilidade ambiental: é um conjunto de atitudes empresárias, voltado
para o desenvolvimento sustentável do planeta. Devem levar em conta o crescimento
econômico da cooperativa e quais seus impactos, ajustado a proteção do meio ambiente
atual e para gerações futuras garantindo a sustentabilidade.

Combate a corrupção: através de regras e diretrizes pautadas na Lei
12.846/13 (Lei Anticorrupção) e demais legislações aplicáveis, para conduzir as
operações da cooperativa com ética, transparência, independência, integridade
visando assegurar a credibilidade e a imagem da cooperativa.

Capítulo IV – Da Responsabilidade Social
A COCATREL tem conhecimento que a sua atuação tem potencial de gerar
impactos positivos para toda a sociedade na qual está inserida e, diante dos
compromissos previstos neste código, promove e incentiva (dentro de suas
possibilidades e segundo balizas previamente aprovadas pelo seu conselho de
administração) eventos e ações voltadas para se fortalecer o desenvolvimento
social e ampliar o acesso de toda a comunidade à educação, cultura, desporto,
saúde, saneamento básico e infraestrutura urbana.

Capítulo V – Da Responsabilidade Ambiental
O uso dos recursos naturais de forma responsável, visando garantir que
continuem existindo e possam ser aproveitados pelas próximas gerações é um
lema do qual o cooperado da COCATREL tem vivência, conhecendo-o na prática.
Por isso, seguindo os ditames previstos neste documento, a COCATREL apoia e
desenvolve diversas ações e projetos de responsabilidade ambiental, cumprindo e
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exigindo (por todos que com ela se relacionam) o cumprimento da legislação
vigente sobre o tema.
As políticas de responsabilidade ambiental têm como escopo precípuo
contribuir efetivamente no combate aos efeitos negativos ao meio ambiente.

Capítulo VI – Combate a Corrupção
A Cocatrel não compactua com qualquer forma de corrupção e mantendo
uma política ativa e um Código de Ética, Conduta e Integridade atualizado.
A postura ética e transparente é mantida e promovida pela Cocatrel em todos
os seus níveis de atividades e relacionamentos de negócios, repudiando e
combatendo qualquer forma de ilicitude, a exemplo de corrupção ou suborno.
É papel do colaborador, fornecedor ou cliente contribuir com um ambiente
livre de corrupção. Quaisquer indícios de ações de corrupção devem ser
encaminhados de forma anônima ao Canal de Ética.
Medidas disciplinares e/ou legais são tomadas caso situações de
descumprimento a essas diretrizes sejam constatadas, tanto internamente como
na cadeia de fornecimento.
A relação de qualquer representante da companhia com o poder público
segue os preceitos desta Política.
Na eventualidade de restar indícios da prática de algum crime, é dever da
Diretoria noticiar o fato às autoridades competentes.

Capítulo VII - Diretrizes Específicas
Buscando atender aos preceitos da sustentabilidade, a Cocatrel busca
atender aos requisitos legais e melhorar continuamente nossos processos e
produtos, com as seguintes diretrizes específicas e constantes:
a) buscar eficiência na utilização dos recursos naturais;
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b) avaliar e mitigar os riscos dos impactos de nossas operações;
c) promover um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso;
d) incentivar, influenciar e contribuir de maneira positiva no desenvolvimento e
desempenho dos empregados e prestadores de serviço;
e) ser inovadora e buscar o desenvolvimento sustentável de novas tecnologias;
f) apoiar o desenvolvimento e contratação de força de trabalho e fornecedores
locais com a finalidade do desenvolvimento local sustentável;
g) priorizar as ações de gestão de riscos e impactos no planejamento dos
dispêndios socioambientais;
h) respeitar os aspectos culturais dos territórios, priorizando as comunidades
em situação de vulnerabilidade e impactadas diretamente por nossas
operações e projetos, sempre considerando as políticas públicas vigentes;
i) atuar de forma a incentivar a cultura local;
j) gerir suas condutas com responsabilidade, ética e transparência.

VIII – Ações, Investimentos e Projetos
Com base nos princípios do cooperativismo, a COCATREL desenvolve
projetos de responsabilidade ambiental, social e cultural, conforme descrito
abaixo:

A - Ambientais

Recolhimento de embalagens vazias de defensivos
A Cocatrel apoia a Central de Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos,
levando informação e orientação para seus cooperados, que têm cada vez mais, participado
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desse projeto, fazendo a lavagem das embalagens de maneira correta e entregando-as na
central mais próxima de suas propriedades.

Reflorestamento
A cooperativa mantém uma área de reflorestamento de Eucaliptos, com manejo
sustentável, para seu consumo de lenha.

Tratamento de Efluentes
É realizado o tratamento de efluentes no departamento de laticínios, permitindo o
reuso da água utilizada pela indústria.

Sustentabilidade
Além de manter uma editoria de sustentabilidade em sua Revista Mensal, principal
veículo de comunicação com seus cooperados, a Cocatrel realiza, através de seu corpo
técnico, palestras e eventos com foco na responsabilidade sócio ambiental e certificações,
com orientações relevantes aos produtores rurais.

B - Sociais
Inclusão Digital
A Cocatrel mantém um projeto de Inclusão Digital, com participação na criação de
salas de informática em escolas rurais.

Projeto Café Escola
É meta da Cocatrel disseminar o cooperativismo e a cultura do café, principal fonte
de renda da região do sul do Minas. Por isso a cooperativa mantém um projeto que traz as
escolas e as instituições da região para dentro de suas estruturas, como armazéns, salas de
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classificação e provas, laboratório, torrefação e Cafeteria, levando informação de
relevância, de uma forma lúdica e participativa, aproximando a cooperativa da comunidade
e com foco na sucessão familiar.

Doações que fazem a diferença
Além de projetos sociais, a Cocatrel tem a preocupação em amparar financeiramente
algumas entidades, conselhos, ONGs, entre outros, da região onde atua. Dentre eles, alguns
merecem destaque como:
a)

Apae: Garantir o salário de um colaborador da Associação de Paes e Amigos do

Excepcional, a Cocatrel faz sempre doações, seja em dinheiro, insumos ou materiais de
construção, além de estar desenvolvendo projetos em conjunto com a Associação

b)

Hospital São Francisco de Assis: a Cocatrel sabe da necessidade pela qual o Hospital

de Três Pontas vem passando e por isso tem a responsabilidade de doar, mensalmente,
alguns litros de leite para a entidade, além de realizar ações pontuais, como a reforma de
uma ala inteira do local, entre outras.

c)

Vila Vicentina: os idosos da Vila Vicentina precisam de cuidado, atenção, carinho e

doações., por isso a Cocatrel não fica de fora. A cooperativa faz doações, em dinheiro,
mensais para a entidade, além de também promover ações pontuais como arrecadações de
alimentos, materiais de higiene, entre outros.

d)

Conselho de Segurança Pública de Três Pontas:

o CONSEP (Conselho de Segurança

Pública) é autônomo, e visa a criação conjunta de caminhos para agir sobre os problemas
verificados no campo da prevenção, do combate ao crime na busca de soluções e do
estabelecimento de uma cultura de paz no município. A Cocatrel apoia a iniciativa,
mantendo o salário de dois colaboradores fixos deste Conselho.
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C - Culturais
O Sul de Minas é uma região conhecida por sua diversidade cultural, tendo artistas
consagrados, principalmente no campo da música. Sabemos que cultura traz auto estima e
aproxima a cooperativa da comunidade. Sendo assim, com o slogan “Acreditamos que o que
vem da terra é sempre melhor”, a Cocatrel apoia os projetos culturais, de incentivo aos
artistas locais, como o Festival Canto Aberto e o projeto Café e Cultura, realizado na
Cafeteria Cocatrel.

Festival Canto Aberto
Três Pontas é conhecida como uma cidade cultural, onde a música vai muito além de
um simples som. O Festival Canto Aberto, que teve seu início lá no passado e hoje foi
revitalizado para reviver momentos marcantes, fomentando a arte local e levando a cultura
da cidade para o cenário nacional. A Cocatrel não poderia ficar de fora de um projeto com
o qual tem tamanha identificação. Assim como a cooperativa, o Festival Canto Aberto visa
fomentar e elevar o nome de Três Pontas para um cenário além de suas fronteiras, levando
o que temos de melhor para todo o país, seja através da música ou do café.

Cocatrel Café e Cultura
Projeto que visa agregar a família em um ambiente aconchegante, nas instalações da
Cafeteria Cocatrel, trazendo apresentações de artistas locais, exposições, lançamento de
livros, artesão e muita diversão para as crianças, nas tardes de sábado

IX - Canal de Denúncias e Gestão de Consequências
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Cooperados, colaboradores, fornecedores ou outros membros da sociedade,
que observarem quaisquer desvios às diretrizes desta Política, poderão relatar o
fato ao Canal de Denúncias, podendo ou não se identificar, através do link:
https://www.cocatrel.com.br/fale-conosco

Três Pontas-MG, XX de outubro de 2020.
Conselho de Administração
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