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EM PAUTA

CAPAL auxilia cooperados com lives sobre mercado
agropecuário desde o início da safra verão 2020
Cooperativa também utiliza outras plataformas para aproximar associados, como podcast, aplicativo,
redes sociais e newsletter
Mesmo com a distância imposta pela
pandemia, a Capal Cooperativa Agroindustrial
se mantém presente no dia a dia de seus
cooperados. Aliada à tecnologia e canais online
de comunicação, a cooperativa disponibiliza
diversas plataformas digitais para que os
produtores se mantenham atualizados com
informações
direcionadas
às
suas
necessidades, agregando valor ao trabalho no
campo.
Com linguagem acessível e didática, a CAPAL
promove mensalmente, desde setembro de
2020, as lives de mercado. Em parceria com a
consultoria StoneX, o encontro virtual, em
formato de palestra, apresenta dados sobre o
atual cenário econômico, como o câmbio, a
movimentação do mercado de grãos e o
melhor momento para a comercialização.
“A StoneX está praticamente em todas as
regiões do país e vejo um diferencial enorme
da CAPAL de poder levar esse tipo de
informação, porque o reflexo disso é um
produtor comercializando melhor e mais
capitalizado”, comenta o consultor de geren-

Lives com análise de mercado exclusivas para os
cooperados acontecem mensalmente

ciamento de risco Guilherme Cioccari,
responsável pelo repasse de informações aos
cooperados.
Para o diretor comercial da cooperativa, Eliel
Magalhães, a iniciativa é importante porque
2021 tem se mostrado um ano bastante
dinâmico em relação aos valores das
commodities.
“Tivemos
mudanças
de
patamares
consideráveis nos preços dos cereais, então,
baseando-se nos relatórios do USDA
[Departamento de Agricultura dos Estados
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Unidos], traduzimos essas informações e
oferecemos uma estrutura virtual para
apresentar de forma facilitada aos nossos
cooperados o movimento do mercado a cada
mês”, explica.
Durante a live de mercado, os cooperados
podem interagir com o envio de dúvidas pelo
chat ou pelo WhatsApp. Morador de
Taquarituba, o produtor Luciano Zanforlin
Filho afirma que as reuniões online têm sido
fundamentais para a tomada de decisão nos
manejos. “Eu tinha negociado 40% da soja e o
restante, decidi acompanhando as lives de
mercado. Antes a gente fazia uma palestra por
semestre, na safra, e nem sempre eu podia
comparecer, mas agora via YouTube, todos
têm acesso e conseguem acompanhar as
novidades de casa”, diz Luciano.
Gestão online
Desenvolvido pela Fundação ABC em parceria
com as cooperativas, o SigmaABC é uma
ferramenta digital aplicada a agropecuária e
que se destaca por agregar diferentes funções
para gestão das atividades rurais. A plataforma
está disponível gratuitamente para cooperados
da CAPAL.

Entre as funções oferecidas pelo SigmaABC,
estão o acompanhamento do planejamento das
safras, monitoramento do desenvolvimento e
das condições agroclimáticas, auxílio nas
análises financeiras dos resultados, históricos e
informações atualizadas sobre os manejos
agronômicos e possíveis ocorrências de campo
(pragas, doenças e plantas daninhas), entre
outras informações previstas em seus 31
diferentes módulos.
O SigmaABC pode ser acessado em sua versão
web, pelo login restrito da Área do Cooperado,
ou pelo aplicativo, disponível nas versões
Android e iOS.
Outros canais online a que os cooperados
podem recorrer para se manterem informados
são o TecTalk, podcast da CAPAL disponível no
Spotify, que traz entrevistas com profissionais
especialistas do setor, além do informativo
semanal CAPAL Notícias. Ambos podem ser
acessados pelo site da cooperativa.

Disponível em:
Spotify - procure por "TecTalk - o podcast da Capal"
YouTube - http://youtube.com/cooperativacapal
site Capal - http://www.capal.coop.br/site/podcasts.php

http://instagram.com/capal_cooperativa

Além disso, a conta do Instagram da CAPAL
(@capal_cooperativa) é sempre atualizada com
informações do setor e atividades da
cooperativa, sendo útil tanto para os
cooperados quanto para a comunidade geral.
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DESTAQUE

Ranking Leite Brasil 2021: Unium é segunda maior
produtora de leite do país
Intercooperação de Lácteos das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal registrou aumento de 3,3% na
produção, com um total de 1,3 bilhão de litros de leite produzidos em 2020
A Associação Brasileira dos Produtores de
Leite (Abraleite) divulgou nesta sexta-feira (11)
a lista das maiores empresas de laticínios do
país. O 24° Ranking Leite Brasil 2020, que
apresenta dados das 12 maiores produtoras
brasileiras,
mostra
que
a
Unium,
intercooperação de Lácteos das Cooperativas
Frísia, Castrolanda e Capal, localizadas na
região dos Campos Gerais, no Paraná, é a
segunda maior fabricante de leite nacional e
possui a melhor eficiência por produtor do
país.
Terceira colocada no levantamento de 2019, a
Unium apresentou um crescimento de 3,3% na
produção no último ano, totalizando 1,3 bilhão
de litros de leite. O ranking também mostra
que a Unium contou com um salto no volume
médio dos fornecedores em 2020, com um
aumento de 22,5%, equivalente a 2.053 litros
de leite/produtor diários - resultado que a
coloca como a marca com o maior rendimento
por fornecedor no Brasil.
Os resultados se devem ao modelo de
negócio adotado. Ao trazer para o Brasil o
modelo de intercooperação e com os
resultados recentes, em diversos setores, fica
demonstrado o acerto da decisão e que tende
a crescer no mercado. De acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
as doze empresas analisadas pelo ranking
representam 29% de todo o volume de
captação formal brasileiro no ano passado.
(Fonte: Central Press)

Unidade de Beneficiamento de Leite - Castro/PR

PALAVRA DO PRESIDENTE
O Conselho sempre acreditou na força
da união entre as cooperativas. O líder
indiano Mahatma Gandhi disse uma vez:
"o futuro dependerá daquilo que
fazemos no presente". Concluímos que
isso só foi possível graças à união de
esforços dos produtores, com suporte
dos técnicos passando as melhores
tecnologias de produção de leite.
Parabéns aos produtores e técnicos por
esta conquista!
Erik Bosch,
presidente do
Conselho de
Admnistração
da Capal
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AVISO

Cooperado, atenção aos avisos de contagem de
estoque e feriado na próxima semana:
21/06

(segunda)

26/06

(sábado)

26/06

(sábado)

Arapoti
Contagem de estoque. A Unidade de Beneficiamento
de Sementes Arapoti estará fechada neste dia.

Curiúva
Contagem de estoque. Não haverá expediente na
Unidade neste dia.

Taquarituba
Contagem de estoque. A Loja Agropecuária estará fechada neste dia.

CONVITE

CLASSIFICADO
Contato: Douglas Ribeiro
da Silva - (15) 99798
9027 (Taquarivaí)

Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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Informações de Mercado
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Soja
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em forte queda nesta quinta-feira. O
grão despencou cerca de 8%. O óleo baixou
quase 10% e o farelo caiu 5%, pressionados
pela onda de vendas por parte de fundos e
especuladores no mercado de commodities
nesta quinta. A possibilidade dos Estados
Unidos elevarem as taxas básicas de juros, fez
os investidores buscarem apostas mais
seguras, como o dólar, e se desfazerem de
posições no mercado de commodities,
temendo os impactos inflacionários. O dólar
disparou, trazendo temores de perda de
competitividade dos produtos agrícolas
americanos. O resultado das exportações
semanais americanas abaixo do esperado para
soja, milho e trigo reforçou o sentimento de
que os preços elevados estariam prejudicando
a demanda.

Além disso, a China anunciou que vai tomar
medidas para monitorar de perto os preços
internos e o temor é de uma queda na
demanda. Os boletins continuam indicando
condições climáticas favoráveis às lavouras
americanas. Há ainda o temor que o governo
americano alivie as medidas regulatórias no
biodiesel, determinando uma diminuição na
mistura e uma queda na procura. Mercado
interno travado em todas as praças de
negociação do país. Com perdas históricas
acima dos 118 pontos em Chicago, a
commodity encerrou no menor patamar desde
meados de janeiro. Contribuindo para o
cenário negativo, o câmbio recuou e voltou a
testar a linha de R$ 5,00 por dólar.

Trigo
CBOT encerrou a quinta-feira com preços
acentuadamente mais baixos. O mercado já
vinha caindo pressionado pela força do dólar,
que tira a competitividade do produto norteamericano no mercado exportador, em meio a
uma previsão de ampla oferta no Hemisfério
Norte. Ao longo da sessão, os contratos foram
acentuando a queda, acompanhando o viés
baixista generalizado no mercado de
commodities.
Fundos
especuladores
liquidaram suas posições, em meio a temores
de elevação da taxa básica de juros dos
Estados Unidos e ao sentimento de que os
preços elevados estão prejudicando a
demanda. Os investidores buscaram apostas
mais seguras, como o dólar.

Mercado interno encerrou a quinta-feira
repercutindo oscilações mais acentuadas no
mercado internacional, principalmente nas
bolsas de referência de Chicago e Kansas, além
da evolução da safra e de mudanças na
conjuntura doméstica de preços. O cenário
ainda é de baixa disponibilidade de oferta
interna devido ao período entressafra.
Atualmente boa parte do mercado está sendo
abastecido com produto importado, e por isso,
a volatilidade cambial pesa de maneira mais
expressiva nas indicações internas.

Suínos
Mercado brasileiro apresentou preços firmes
tanto no atacado como para o suino vivo no
decorrer desta semana. O ambiente de
negócios apresentou boa fluidez, contudo,
começou a ficar mais acirrado, com a
perspectiva de alguns frigoríficos de que a
demanda pelos cortes pode perder um pouco
de força no decorrer da segunda quinzena
devido a descapitalização das famílias. De
qualquer forma, a oferta de animais está mais
justa frente a demanda existente neste
momento, fator que garante sustentação dos
preços. O alto preço da carne bovina é um
elemento que pode favorecer os cortes suínos
ao longo dos próximos dias.

O milho, principal componente da ração,
apresenta forte queda em várias localidades do
país, com aumento da fixação de oferta por
parte dos produtores. Como tem sido
informado, a exportação brasileira vem
apresentando bom desempenho, mas os
números daqui em diante merecem atenção
redobrada, considerando o quadro do mercado
chinês, onde os preços do leitão, da carne, e
do suíno vivo declinam acentuadamente,
sinalizando para avanço da produção e
abastecimento interno, o que pode resultar em
redução de compras chinesas de outros países.

Informações de Mercado

Leite
A segunda quinzena é marcada pela
estabilidade/queda nos preços, com variações
entre as regiões. Em Minas Gerais e Goiás, que
ainda sofrem com falta de leite, característica
comum do período, observamos estabilidade
nos preços. No caso do Sul, a produção
começa a reagir, refletindo em queda nos
valores negociados, já que a oferta é um pouco
maior; nores do que na última semana de
maio;
- No caso dos volumes das negociações, o spot
apresenta menor volume de vendas na
segunda quinzena de junho, frente ao maior
volume de compra. A movimentação pode ser
explicada pelas queijarias, que estão optando
por produzir ao invés de negociar spot, visto
os preços menos atrativos; junto ao período
de baixa produção das principais bacias
leiteiras, que aumenta o volume de compra do
spot;
- UHT apresentou leve aumento de valor na
segunda semana de junho. Demanda retraída
com as últimas altas observadas em maio,
pressionando por menores preços. Relatos de
queda nos volumes negociados neste período;
- Mercado de queijos, assim como UHT, com
demanda patinando. Embora também exista
pressão para queda nos preços, os níveis de
estoque mais baixos relatados permitiram
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- Para os próximos períodos, o cenário do
mercado provavelmente seguirá sendo de
pouca oferta de leite no campo e de
importações
dificultadas
pela
baixa
disponibilidade do Mercosul. A resposta sobre
o que acontecerá com os preços deverá vir da
demanda na ponta. Em caso de aceleração
desta, fica difícil que tenhamos queda nos
valores praticados. Se a demanda responder
negativamente, nem mesmo a baixa oferta
deve ser capaz de manter os preços em
patamares tão elevados.

maior firmeza nas negociações e estabilidade
nos valores apresentados;
- Leites em pó seguindo os demais derivados,
com pressão por preços mais baixos. Enquanto
o industrial ainda apresenta demanda
aquecida, o fracionado reflete UHT e queijos,
com a procura ainda baixa. Os valores dos
leites em pó foram estáveis na segunda
semana.

Boi Gordo
MERCADO BRASILEIRO EM JUNHO - No mercado interno, a baixa oferta de animais para abate e
o ritmo acelerado das exportações de carne bovina têm pressionado os preços do boi gordo. Na
terça-feira, 15, o Índice CEPEA / B3 do boi gordo fechou em R $ 317,35 (62,93 dólares) por arroba
(15 quilos), ligeiro 0,38% acima do registrado em 31 de maio.
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Café
A quinta-feira (17) foi um dia de baixas para o
mercado futuro de café. "Os preços do café
fecharam moderadamente mais baixos, com o
arábica caindo para uma baixa de 3 semanas",
afirma a análise internacional do site Barchart.
Setembro/21 teve queda de 385 pontos,
negociado por 151,60 cents/lbp, dezembro/21
registrou baixa de 385 pontos, valendo 154,60
cents/lbp, março/22 teve baixa de 380 pontos,
valendo 157,30 cents/lbp e maio/22 registrou
queda de 370 pontos, valendo 158,70
cents/lbp. Segundo a análise internacional, os
preços foram pressionados pelo retorno dos
embarques do café colombiano, que estavam
paralisados há mais de um mês. "Os preços do
café estão sob pressão depois que a Federação
Nacional dos Cafeicultores disse na quinta-

feira a remoção dos bloqueios na Colômbia
permitiu que o café fosse levado aos portos e
as exportações fossem retomadas", afirmou a
publicação. As exportações da Colômbia,
segundo maior produtor de café tipo arábica
do mundo, registraram queda de 52% em maio,
consequência da onda de protestos e violência
que tomou o país. Os protestos foram contra o
novo projeto de reforma tributária do governo
colombiano, anunciado em abril. A análise
voltou a destacar que as últimas chuvas no
Brasil também pressionaram o mercado neste
pregão. A Somar Meteorologia informou na
segunda-feira que a precipitação em Minas
Gerais, a maior região de cultivo de arábica do
Brasil, foi de 15,2 mm na semana passada.

Milho
Na CBOT, mercado se surpreende com o dia
de agressiva baixa nas commodities. A
movimentação do dólar deflagrado após a
reunião do FED derivou para uma grande
liquidação global nas commodities. Depois, a
atitude da China em consumir estoques locais
e importar o mínimo até outubro retirou
suportes dos preços internacionais. Sem a
China o mercado perde força e desmonta a
estrutura dos preços que se mostravam
extremamente altos. O número de exportação
semanal muito ruim, com apenas 276 mil tons,
pesou nos preços no dia. Com alguma chuva
para as próximas horas em Illinois,
principalmente, o mercado aceitou a curva de
pressão nas cotações e fechou em limite de
baixa.

A previsão de clima mantém boas chuvas para
o coração do Meio-Oeste nas próximas duas
semanas, mas retomou o quadro de chuvas
abaixo do normal para as Planícies e lado
Oeste do Meio-Oeste. Também colocou
geadas para os estados que fazem fronteira
com o Canadá para os próximos dias. O
mercado pode segurar o tom da baixa por
conta desta variável climática. Assim como
ocorreu no cenário externo, a queda
substancial dos futuros em Chicago refletiu
nos preços domésticos, que já estavam em
tendência de desvalorização com o início da
colheita do milho de segunda safra. Com isso, o
recuo dos preços desestimulou as ofertas no
mercado físico, que se manteve sem liquidez e
sem referencial claro de precificação.

Dólar
O dólar comercial fechou em queda de 0,71%
no mercado à vista, cotado a R$ 5,0240 para
venda, no menor valor de fechamento do ano,
em sessão de "ressaca" após as decisões de
política monetária do Federal Reserve (banco
central norte-americano), no qual adiantou que
deverá subir a taxa de juros antes do previsto,
e do Comitê de Política Monetária (Copom),

que elevou a taxa Selic pela terceira vez
seguida, a 4,25% ao ano, e sinalizou que deve
manter o aperto monetário. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 5,0090 e a máxima de R$ 5,0760.
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