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nesta edição

Apresentamos resultados da pesquisa de
satisfação realizada com cooperados no mês de
setembro. Um muito obrigado a todos que
responderam e contribuíram para o bom êxito
da pesquisa! Também nesta edição, conheça o
cooperado que foi premiado no ranking Campeãs
do Leite, leia um importante aviso sobre o
pagamento do FUNRURAL, novidades do
sigmaABC e mais informações. A foto de capa é
de Renan Buiar, do DAT Taquarituba. Boa leitura!

Pesquisa com cooperados aponta índice de satisfação de 93%
Grupo DATACENSO coletou entrevistas de mais de 800 cooperados
De 13 a 30 de setembro, a Capal realizou
coleta de dados para pesquisa de satisfação
com seus cooperados.
O objetivo deste estudo de inteligência de
marketing foi avaliar o nível de satisfação,
percepção e as necessidades dos produtores
associados.
Além disso, o estudo é importante para gerar
conhecimento para a Diretoria, visando a
tomada de decisão mais segura sobre novos
investimentos e a elaboração de um
planejamento mais assertivo, com fundamento
em informações inteligentes e análises
específicas.
A pesquisa foi coletada, tabulada e analisada
pelo DATACENSO - Pesquisa e Inteligência de
Mercado, a partir de 815 entrevistas com
cooperados.

Alguns dos índices identificados a partir da
coleta de dados são: grau de importância para
o desenvolvimento do negócio, capacidade de
oferecer alternativas e soluções inovadoras
para os produtores, qualidade da ração Capal
e meios de comunicação e relacionamento
entre Capal e associado.
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Confira
alguns dos índices:

Grau de importância
A maior parte dos cooperados acredita que a
Capal é de grande importância para o
desenvolvimento de seus negócios; tal
afirmação foi validada com os 91% no índice
Grau de Importância obtido pela Capal.

Capacidade de oferecer alternativas
Metade dos respondentes concorda que a
Capal tem alta capacidade de oferecer
alternativas e soluções inovadoras para os
produtores rurais. Em segundo lugar citaram
média capacidade.

índice Geral de Satisfação (ISG)
Na avaliação geral da Capal, a maioria dos
cooperados está muito satisfeita com os
serviços prestados, apresentando excelente
IGS.

Qualidade da ração Capal
A maioria dos cooperados entrevistados
considera a qualidade da ração Capal superior
à dos concorrentes. 22% consideram igual. E
20% são fiéis à Capal, ou seja, nunca
utilizaram outras.

Hábito de acesso à internet
A maior parte dos cooperados possui o hábito
de acessar a internet. Destes, 90% a acessam
diariamente. Este índice demonstra que as
ações de comunicação via internet alcançam
maior parte dos cooperados.
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ACONTECEU

Cooperado Capal é reconhecido em ranking Campeãs do Leite
O cooperado Lúcio Cunha Drinko, da Unidade
de Arapoti/PR, ficou entre os 100 produtores
premiados no ranking Campeãs do Leite, uma
parceria entre o Índice Ideagri do Leite
Brasileiro (IIBL) e Milkpoint. O ranking pontua
as fazendas com melhores índices dentre uma
amostra de 1200 propriedades que utilizam o
sistema de gestão Ideagri. São 12 critérios de
avaliação que compreendem todas as etapas,
desde nascimento das bezerras até a
produção.
Quero agradecer aos envolvidos que
contribuíram para o
alcance desses bons
índices: a confiança da minha família, pois a
nossa
propriedade
é
familiar,
nossos
colaboradores que estão comprometidos com
esses números, prestadores de serviço, vete-

rinários, toda a equipe da Capal que nos ajuda
muito, instituições financeiras. Essa é uma
oportunidade para agradecer a todos os que
confiam em nosso trabalho."
Lúcio Cunha Drinko, cooperado Capal
premiado no ranking Campeãs do Leite

DESTAQUE

Você sabia? Concurso de Silagem passou por mudanças
O Concurso de Silagem, organizado pela
Fundação
ABC
em
parceria
com
as
cooperativas Capal, Frísia e Castrolanda,
passou por mudanças neste ano. A mais
importante é o formato do concurso, que passa
a ter etapas por cooperativa.
Serão premiadas as 10 melhores silagens de
cada
cooperativa.
Das
trinta
silagens
selecionadas, as 5 melhores serão divulgadas
em um novo evento, chamado de Arena do
Leite.

Inscrições vão até 31 de dezembro. Participe!
Etapas
Capal
Expoleite

Frísia
Expofrísia

Arena do Leite
2022

Castrolanda
Agroleite

Campeão geral
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AVISO

Opção Forma de Pagamento FUNRURAL 2021
Desde janeiro de 2019 existem duas
modalidades para os produtores rurais
pessoas físicas e jurídicas contribuírem ao
INSS. A primeira é sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, como já
ocorria anteriormente, onde incide a retenção
sobre as notas fiscais; a segunda, sobre as
remunerações pagas, durante o mês, aos
segurados
empregados
e
trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, ou seja,
sobre a folha de pagamentos.
Essa opção se dará anualmente mediante o
pagamento de contribuição incidente sobre a
folha de salários relativa a janeiro e será
irretratável para todo o ano calendário. O
produtor que não possuir empregados
registrados,
obrigatoriamente
contribuirá
sobre a receita bruta, sofrendo retenções
sobre suas notas fiscais.
Cada produtor deverá avaliar qual modalidade
lhe será mais favorável economicamente,
buscando apoio junto ao seu responsável
técnico, sendo a opção de sua inteira
responsabilidade.
A alíquota da retenção de 1,5% é composta de
1,3% de FUNRURAL e 0,2% destinados ao
SENAR, sendo que este último percentual
continuará sendo retido por força de Lei,
mesmo que a opção seja pela folha de
pagamentos.
Segurado especial
Com relação ao produtor segurado especial
não houve mudança, já que sua contribuição

individual continua sendo sobre a receita bruta
proveniente de sua comercialização.
Segurados especiais são aqueles que
produzem em regime de economia familiar,
sem utilização de mão de obra assalariada e
que possuem área de até 4 módulos fiscais.
Opção
Para que o produtor rural optante pelo
recolhimento sobre a folha de pagamentos não
venha a sofrer as referidas retenções
previdenciárias a partir de janeiro de 2021
sobre suas notas fiscais de venda para a
Capal, este deve se manifestar por meio de
solicitação, comunicando a sua opção de
tributação sobre a folha de pagamentos à
Cooperativa.
A solicitação será enviada para a caixa de
correspondência de cada associado e também
via e-mail e devem ser devolvidas preenchidas
e assinadas no setor da Contabilidade da
Cooperativa até o dia 18/12/2020.
Apenas devem devolver a solicitação
assinada os cooperados que optarem em
contribuir sobre a folha de pagamento, não
sendo necessária nenhuma ação daqueles que
optarem por continuar contribuindo sobre sua
receita bruta (retenção de 1,5% em nota
fiscal).
Em caso de dúvidas, entrar em contato com
Dirlei, pelo telefone (43) 3512-1019 ou
Licínio, pelo telefone (43) 3512-1018.
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Tecnologia: conheça os novos módulos do sigmaABC
O sigmaABC está em constante atualização para levar aos cooperados mais tecnologia aplicável ao
trabalho no campo. Veja os novos módulos que já estão disponíveis:
Registro de ocorrências de campo
A cada novo registro de ocorrências de campo (plantas daninhas, pragas e doenças), orientações
técnicas e recomendações de insumos, inseridos pela assistência técnica, uma notificação é
enviada no seu celular, ao acessar a notificação você pode conferir qual dado foi incluído no
sigmaABC.
Função Waze
No módulo avaliação de campo na web e app
está disponível a função Waze. No mapa, você
pode conferir os registros de plantas
daninhas, pragas e doenças no seu talhão e na
sua região.
Índices de vegetação
No módulo índice de vegetação na web e app,
estão disponíveis as imagens de satélite (RGB)
dos talhões da sua propriedade em diferentes
datas. Os índices de vegetação NDVI (para
fase vegetativa) e EVI (para fase reprodutiva)
indicam a intensidade da atividade de clorofila
e biomassa das plantas. Consultando as
imagens de satélite disponíveis em diferentes
datas e estágios de desenvolvimento das
plantas, é possível acompanhar a evolução do
desenvolvimento da cultura.
Estações agrometeorológicas
Informações das estações agrometeorológicas
da Fundação ABC também estão disponíveis
no
app
do
sigmaABC,
registros
de
precipitação, temperaturas, umidade relativa
entre outros. Estas informações também
podem ser consultadas no mapa, além da
conferência da variação dos parâmetros
agrometeorológicos entre as regiões.

Gráfico com os valores de índices de vegetação, no
período anterior ao plantio sem cobertura vegetal e
durante o desenvolvimento das plantas.
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Avaliações de campo
Neste módulo, você confere as informações
registradas
pelos
agrônomos
com
as
ocorrências, pragas, daninhas e doenças, de
forma geolocalizada com os alvos e níveis de
ocorrência registradas, incluindo a função
Waze para consultar as ocorrências na sua
região.

Jovens

do agro

Participe da campanha! Mande uma foto na
propriedade, com nome, Unidade e uma frase
sobre o que a foto representa. Mande pelo
WhatsApp ou direct no Instagram!
Sua foto poderá ser publicada aqui no informativo e
em nossas redes sociais.

(43) 999269466

capal_cooperativa

CLASSIFICADO
VENDO 3 carrinhos de ferro galvanizado para
transporte. 12 Cochos Big Dutchman para
creche de leitões. Usados. Aberto a
negociação. Falar com Maiquel Alberts - (43)
99184-3065.

Um amor pelo
agro que passa
de geração em
geração! Tenho
muito orgulho de
tudo que me foi
ensinado sobre a
vida no campo!
Priscila Berendsen,
Arapoti/PR
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
• UHT vive situação delicada no mercado.
Mesmo com margens baixas, por vezes
negativas, a indústria sofre pressão e recua os
preços novamente nesta semana. O volume de
vendas também segue o mesmo sentido dos
preços: de queda;
• Queijos seguem jornada similar a do UHT, com

BOI GORDO

recuo nos valores das negociações e mercado
com baixa demanda;
• Mercado de leite em pó consegue se manter
estável em meio ao cenário catastrófico para os
demais lácteos. Os preços tiveram leves
variações nesta semana, mas o volume
comercializado segue estável.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Na CBOT os preços apresentaram queda nesta
quinta-feira em razão da diminuição da demanda
externa pela oleaginosa norte-americana e
queda dos preços do óleo de soja, este teve
perdas em decorrência do enfraquecimento dos
preços do óleo de palma e de operações de
realização de ganhos. No mercado interno os
bons níveis de umidade em praticamente todo o

Brasil têm possibilitado que o ritmo de
semeadura siga em linha com o ritmo médio de
cinco anos. Isso implica em maiores chances de
que o calendário de colheita avance em
conformidade com o ritmo médio. Os estados
mais adiantados no plantio são o Mato Grosso
85%, Rondônia 73% e o Paraná 65%, segundo o
IHS Markit.

MILHO
Os futuros subiram na CBOT atingindo as
máximas seguindo o impulso do mercado de
trigo nesta quinta-feira, o suporte também veio
da colheita em atraso no meio-oeste dos EUA.
No mercado interno a paridade de importação
tem se mostrado acima no sul do país conside-

rando o cereal proveniente da Argentina rumo
aos portos do centro-sul do Brasil, com isso
tornou-se mais barato a compra no mercado
doméstico, entretanto para os meses seguintes
a paridade mais baixa permite a redução de
compras expressivas do mercado interno.

TRIGO
NNa CBOT o cenário de aperto da oferta global
atuou como fator altista, as vendas líquidas
norte-americanas seguem apresentando recuos
comparadas às semanas anteriores. No mercado
doméstico a firmeza dos preços internacionais e
do câmbio segue permitindo que as cotações

mantenham o viés de alta e essa paridade é um
importante suporte para os preços internos no
momento de ingresso de safra. O clima seco
desta semana possibilitou o avanço da colheita
em diversas regiões do país.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
O mercado futuro do café arábica voltou a
registrar queda nas principais referências na
Bolsa de Nova York. O retorno das chuvas no
Brasil ainda pressionam os preços no exterior
mas de acordo com analistas a projeção
continua sendo de preços firmes embora
sessões de baixa não estejam descartadas.

De acordo com as previsões meteorológicas
mais recentes, os próximos dias serão marcados
por chuvas nas regiões produtoras de café do
Brasil, trazendo alívio ao produtor mas não
recuperam o potencial produtivo da planta, e por
isso o cenário ainda é de incerteza quando o
assunto é safra de 2022.

SUÍNOS
Mercado brasileiro voltou a registrar queda de
preços no decorrer desta semana. O ambiente
de
negócios
permanece
acirrado
com
frigoríficos retraídos avaliando que as câmaras
frias estão cheias o que vem provocando a
queda de preços. A oferta está avançando no
centro-Sul do país, mais um elemento que
resulta em diminuição do poder de barganha dos

suinocultores além da situação da carne bovina
com exportação para a China a qual segue
travada. As vendas de carcaças in natura ao
comércio de SP tiveram volumes fracos. Os
compradores especularam ainda mais em meio à
sobre oferta de produtos de procedências
diversas. As indústrias seguiram estocadas e o
cenário foi de instabilidade.

DÓLAR
O dólar comercial fechou em R$ 5,6250 com alta
de 1,25%. A divisa norte-americana voltou a
subir nesta quinta-feira, sob a influência da
repercussão da falta de âncora fiscal no Brasil.
Mesmo após a alta da taxa SELIC a 7,75% ao
ano, os participantes do mercado entenderam
que o ajuste foi muito tímido dado o cenário de

iminente descumprimento do teto de gastos. O
consenso é o de que a política monetária por si
só não será efetiva na contenção da pressão
inflacionária. Durante o dia a moeda norteamericana oscilou entre a mínima de R$ 5,5580
e a máxima de R$ 5,6360.

expediente
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siga-nos nas redes sociais!
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