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SOMOS A EXPOCACCER

Preparamos esta cartilha especialmente para você. Aqui tem infor-
mações essenciais para você realizar o melhor serviço de transporte 
nos armazéns da Unidade de Cafés Especiais e Unidade II (BR-365) da
Expocaccer.

Nossa intenção é que você tenha maior agilidade e total segurança no 
seu trabalho.

Conte conosco. Contamos com você.
Um abraço!

Leonardo Canto
Diretor de Operações e Logística

Com muito orgulho, dizemos:
Somos a Expocaccer.
Somos o Cerrado Mineiro.

Uma cooperativa genuinamente do Cerrado Mineiro que reconhece o valor 
do café da primeira região do Brasil com Denominação de Origem.

Nossa capacidade estática para armazenamento é de 1 milhão de sacas. 
Com estrutura e maquinários de última geração, movimentamos, entre
recebimento e embarque, mais de 30 mil sacas diariamente. Nosso maqui-
nário possui capacidade nominal de processamento de 9 mil sacas por dia.

Receber, armazenar, preparar e comercializar cafés de excelência são 
nossas especialidades. Comercializamos por ano 1 milhão de sacas dos 
melhores cafés da Região do Cerrado Mineiro, com destino aos cinco con-
tinentes, para mais de 30 países.

Em 2020 apresentamos a primeira e única Unidade de Cafés Especiais do 
Cerrado Mineiro. Um novo conceito de preparo de cafés com alto padrão 
de qualidade, com linhas de maquinários exclusivas para microlotes e 
nanolotes. Um presente da Expocaccer para os cafeicultores da região, 
que já são conhecidos pelos excepcionais cafés que apresentam ao Brasil 
e ao mundo.

Oferecemos aos nossos cooperados o assessoramento para as melhores 
práticas pós-colheita, como secagem e preparo do café, cuidando da sus-
tentabilidade econômica, social e ambiental.

Nossas certificações Região do Cerrado Mineiro, Rainforest Alliance, 
UTZ, Nespresso AAA Programa de Qualidade Sustentável, NESCAFÉ
Origens do Brasil, C.A.F.E. Practices, 4C, Fairtrade e Orgânico atestam o 
nosso trabalho.

Temos a marca Dulcerrado Cafés Especiais do Produtor e, por meio dela, 
oferecemos o que há de melhor em termos de qualidade de café torrado.

PREZADO (A)
MOTORISTA 



Fique atento!

O cumprimento das normas abaixo é obrigatório e fundamental para a 
segurança de todos.

Contamos com sua colaboração.

Diante da pandemia do coronavírus, adotamos algu-
mas medidas para prevenir a transmissão do vírus, 
dentre elas estão a aferição da temperatura ao entrar 
nas dependências da cooperativa, a obrigatoriedade 
do uso de máscara de proteção, a disponibilização de 
álcool gel e a prática do distanciamento social.

Use sempre a primeira marcha e mantenha a veloci-
dade máxima de 10 km/h nas nossas dependências. 
Assim garantimos a segurança dos trabalhadores 
que transitam nas dependências dos armazéns.

Temos áreas específicas para fumantes. Nelas você 
pode aproveitar o seu momento para relaxar com 
tranquilidade. Dentro do caminhão e nas áreas dos 
armazéns é proibido fumar, pois as bitucas de cigar-
ro podem contaminar o café e causar incêndios.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA NORMAS E PROCEDIMENTOS

Fique tranquilo! Nas duas unidades de armazenagem da Expocaccer 
o seu caminhão e a sua carga são monitorados em tempo real, 24 
horas por dia, 7 dias por semana. Zelamos pela segurança das pesso-
as e do patrimônio dos nossos produtores.

Nenhum motorista pode beber enquanto dirige. Por 
isso, não consuma bebidas alcóolicas nas dependên-
cias dos armazéns (mesmo dentro do caminhão). Um 
ambiente seguro depende de todos.



As nossas unidades estão abertas apenas para cami-
nhões. Dessa forma, não é permitida a entrada e/ou 
permanência de veículos leves (de propriedade dos 
motoristas) nas nossas unidades de armazenagem.

A entrada ou permanência dos motoristas nos
armazéns só é permitida para serviços de carga ou 
descarga. Essa medida é para proteger você, pois 
temos grande fluxo de empilhadeiras e caminhões 
nos armazéns no período de safra.

Temos um ambiente exclusivo para motoristas. Apro-
veite o Quiosque na Unidade de Cafés Especiais e a 
Sala dos Motoristas na Unidade II (BR-365) enquanto 
você aguarda ser chamado para carga ou descarga 
do seu café.

Todos os caminhões são revistados ao entrarem e 
saírem das nossas unidades, mesmo se já passaram 
por revista anteriormente. Realizando esse proce-
dimento em todos os caminhões, também estamos 
garantindo a sua segurança.

É realizada uma verificação completa das condições 
físicas dos caminhões e contêineres antes de realizar-
mos os embarques. Para garantir a transparência da 
operação, os fiscais de qualidade solicitarão que você 
acompanhe o procedimento e assine os protocolos de 
embarque.

Nos serviços de carga e descarga em big bags, a 
abertura das tampas laterais da carroceria é de sua 
responsabilidade. Não dispomos de mão de obra es-
pecializada para esse fim em nossos armazéns. Por-
tanto, para a segurança de todos, nossa equipe está 
orientada a prosseguir com o serviço somente após a 
abertura das tampas.

Apresente a Nota Fiscal no momento da entrada do 
caminhão carregado na portaria. Essa é a primeira 
medida para agilizar a prestação do serviço de des-
carga do café.

Ao chegar na cooperativa, é recolhida a Nota Fiscal e 
é feito o termo de responsabilidade para você assinar. 
Logo em seguida, você pode estacionar o caminhão no 
pátio, caso queira pernoitar.

Use sempre sapatos fechados, é mais seguro para você 
e para todos. Não é permitido entrar ou circular nas 
nossas dependências sem camisa. O uso de bermuda 
também não é permitido. Temos uma certificação de 
segurança alimentar que exige o uso de calça comprida 
para evitar o risco de contaminação do café.

É direito seu!
Fazemos questão que você acompanhe todo o pro-
cesso de carga e descarga dos cafés.

Se estiver acompanhado, leve essa pessoa para 
o Quiosque (Unidade de Cafés Especiais) ou para 
a Sala dos Motoristas (Unidade II – BR-365). Para 
mantermos a segurança das operações, apenas os 
motoristas devem trafegar nos armazéns.

Ao manobrar o veículo dentro dos armazéns, cha-
me um funcionário da cooperativa para te auxiliar.
Estamos prontos para te ajudar a trafegar com mais 
segurança.



Se o caminhão precisar de reparos, você deve infor-
mar à portaria qual a empresa e/ou profissional virá 
prestar o serviço, pois os mesmos só entrarão com 
autorização da portaria.

Atenção: ao terminar os serviços de reparo, recolha óleos, graxas, 
estopas, metais, entre outros materiais e descarte nos locais apro-
priados. Queremos um ambiente limpo e organizado para todos.

Somente você dirige seu caminhão. Nossos funcio-
nários são orientados a não entrar, ligar ou conduzir
veículos de terceiros nas dependências da cooperativa. 
Temos respeito pelo seu veículo e pela sua carga.

A pesagem do caminhão cheio e vazio sempre será 
feita com o mesmo motorista, ou seja, não é permiti-
da a troca de motorista nas pesagens.

FICOU ALGUMA DÚVIDA?
TEM ALGUMA SUGESTÃO?

Procure a equipe da Portaria, estamos prontos para te
ouvir e dar mais informações.

IMPORTANTE!
Proteja seus bens. Guarde com cuidado seus objetos pessoais. 
Não deixe celular, carteira, relógio, óculos e demais pertences 
dentro do caminhão. 

A Expocaccer não se responsabiliza por bens deixados no inte-
rior dos veículos, bem como não ressarcirá os motoristas em 
caso de danos ou perdas de objetos.

Ao transitar no pátio é necessário obedecer as normas 
de segurança, observando a locomoção de pedestres, 
o tráfego de empilhadeiras e respeitar as placas de 
orientação.





FALE COM A
EXPOCACCER

(34) 3839-9300
Nossa equipe está
pronta para te atender!

Presidência
Glaucio de Castro
presidencia@expocaccer.com.br

Superintendência
Simão Pedro de Lima
superintendencia@expocaccer.com.br

Diretoria de Operações e Logística 
Leonardo Canto
leonardo.canto@expocaccer.com.br

Diretoria de Controladoria e Finanças
Rubstein José de Carvalho
rubstein@expocaccer.com.br

Diretoria Comercial
João Ferreira Junior
ferreira@expocaccer.com.br

Diretoria de Desenvolvimento
Humano e Organizacional
Raquel Zwirtes Paza Lazzarin
raquel@expocaccer.com.br

Departamento de Cafés Especiais
Tesouros da Expocaccer
trader@expocaccer.com.br

Agentes de Negócios
comercial@expocaccer.com.br

Atendimento ao Produtor
atendimento@expocaccer.com.br

Insumos e Barter
insumos@expocaccer.com.br

Qualidade
qualidade@expocaccer.com.br

Relacionamento com o Cooperado
relacionamento@expocaccer.com.br

Nota Fiscal do Produtor
nfcooperado@expocaccer.com.br

Backoffice/Logística
exportacao@expocaccer.com.br

Financeiro
financeiro@expocaccer.com.br

Supervisão de Armazém
Unidade de Cafés Especiais (Matriz)
supervisaounidade1@expocaccer.com.br

Unidade BR-365
supervisaounidade2@expocaccer.com.br

Controle de Armazém
gerenciaarmazem@expocaccer.com.br

Classificação e Qualidade de Armazém
qualidadearmazem@expocaccer.com.br

Programação e Controle da Produção (PCP)
programacao@expocaccer.com.br

Sustentabilidade
sustentabilidade@expocaccer.com.br

EXPOCACCER
COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES DO
CERRADO LTDA

Sede Administrativa
Av. Faria Pereira, 3945,
Distrito Industrial
Patrocínio/MG
CEP: 38740-514
CNPJ: 71.352.553/0001-51
IE: 481.865.109.0018

Armazém
Unidade de Cafés Especiais (Matriz) 
Av. Marciano Pires, 1295,
Distrito Industrial
Patrocínio/MG
CEP: 38740-500
CNPJ: 71.352.553/0002-32
IE: 481.865.109.0190

Armazém
Unidade BR-365
Rua Catuaí, 800
Bairro Café Mineiro
Patrocínio/MG
(BR-365, saída para Uberlândia)
CEP: 38740-001
CNPJ: 71.352.553/0008-28
IE: 481.865.109.0760

(34) 3839-9300
contato@expocaccer.com.br 
www.expocaccer.com.br

expocaccer




