
CAPAL
notícias

nesta edição
Saiba como foram as Reuniões Semestrais, para
prestação de contas do primeiro semestre de
2022 em Unidades do Paraná e São Paulo.
Conheça também o Balcão Digital, uma nova
ferramenta da Loja Agropecuária Capal. Confira
ainda como foi o Dia de Campo sobre pecuária
leiteira em Itararé. A foto de capa é um registro
do evento, que reuniu cerca de 90 cooperados, e
é de Marcio Holm - Comunicação e Marketing. 

Capal apresenta resultados do primeiro semestre em
reunião com cooperados nas Unidades
Receita bruta da cooperativa atingiu R$ 2,19 bi e os investimentos para ampliação
e reformas das unidades ultrapassam R$ 109 mi
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Mantendo a tradição de transparência junto
aos cooperados, a Capal Cooperativa
Agroindustrial realizou as reuniões semestrais
na primeira quinzena deste mês, para
prestação de contas do exercício referente ao
primeiro semestre de 2022. Além de divulgar
os resultados obtidos pelos diferentes setores
de atuação da cooperativa, os encontros
visam sanar dúvidas e ouvir as contribuições
dos associados. 

As reuniões semestrais foram conduzidas
pelos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva da Capal. Estiveram
presentes cooperados nas unidades de
Arapoti, Santana do Itararé, Wenceslau Braz,
Carlópolis, Joaquim Távora, Curiúva e Ibaiti.
Do Estado de São Paulo, estavam presentes
produtores de Fartura, Itararé, Taquarituba e
Taquarivaí.

A prestação de contas e a abertura para  sanar
dúvidas aproxima os produtores associados à
gestão da Cooperativa.

“Eu considero este momento muito importante
porque a gente, que é cooperado, está sempre
muito focado no trabalho da propriedade e nas
orientações da assistência técnica. Estas
reuniões semestrais são boas porque ficamos
inteirados das atividades da cooperativa,
como estão sendo os investimentos e a saúde
financeira de uma forma geral”, declara o
produtor rural Gustavo Andrade, 32, de
Wenceslau Braz.

1 - Taquarituba; 2 - Wenceslau Braz; 3 - Taquarivaí;
4- Santana do Itararé.
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ACONTECEU

As últimas reuniões semestrais foram
realizadas virtualmente por conta da
pandemia. Para o presidente do Conselho de
Administração da Capal, Erik Bosch, retornar
ao formato presencial e ter o contato direto e
interação com os cooperados é muito mais
produtivo. “Estas ocasiões têm como objetivo
mostrar aos nossos associados que as
atividades da Capal estão caminhando muito
bem. Agradecemos a confiança dos
cooperados nas decisões da diretoria, pois
estamos trabalhando sempre olhando para
todos os segmentos, para todas as unidades e
no empenho diário de atender a todas as
necessidades”, declara.

Números - No primeiro semestre, a receita
bruta da Capal atingiu o montante de R$ 2,19
bi, com resultado consolidado de R$ 87,1
milhões. Os investimentos realizados
ultrapassam a marca de R$ 109 mi, o que inclui
obras em andamento em diversas unidades.
Na matriz em Arapoti, por exemplo, estão
sendo construídos novos silos para
armazenamento de grãos e matéria-prima para
ração, além de montagem do novo secador de
grãos.  Outras unidades com obras concluídas
ou em andamento incluem Wenceslau Braz
(unidade operacional e unidade de
beneficiamento de sementes), Curiúva e
Santana do Itararé.

Loja Agropecuária Capal lança ferramenta para pedidos online
Balcão Digital garante agilidade e facilidade nas compras

A Capal Cooperativa Agroindustrial lançou
uma nova ferramenta de compras para seus
cooperados: o Balcão Digital, plataforma em
que o produtor faz pedidos online para a Loja
Agropecuária. A nova tecnologia traz agilidade
e maior comodidade para o cooperado Capal,
fornecendo todas as informações e fotos dos
produtos e garantido a escolha exata dos
itens.

Com visual semelhante a um e-commerce, no
Balcão Digital o cooperado faz seu pedido
online, através de uma plataforma virtual
completa e ilustrada, e dirige-se à loja física
para fazer o pagamento e retirar os produtos.
Atualmente, o projeto piloto do Balcão Digital
está disponível apenas para associados de
Arapoti.

O pecuarista Nico Biersteker já está usando o
Balcão Digital desde o lançamento e comenta
as vantagens da plataforma. “Gostei muito da
nova ferramenta. Alguns pontos muito úteis
são: salvar o pedido para repeti-lo quando
precisar, o que facilita muito para produtos de

uso recorrente, incluir itens na cesta de
compra conforme vamos lembrando durante o
dia e depois fechar o pedido. Além disso, no
caso de outra pessoa buscar a compra, não
precisamos mais fazer listas escritas em papel,
que podiam gerar dúvidas”, cita o associado.

Para José Fernando Michalowski, supervisor
da Loja Agropecuária de Arapoti, esta
inovação atende às expectativas dos
cooperados, principalmente dos mais jovens.
“Os produtores precisam cada vez mais
otimizar seu tempo e querem usar as ferra-
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mentas digitais a seu favor. O agronegócio já é
bastante tecnológico em várias frentes e
agora aqui na Loja Agropecuária também
vamos evoluindo”, destaca.

O cooperado Capal pode utilizar o Balcão
Digital acessando o site
https://www.lojascapal.coop.br/ ou pelo
aplicativo Loja Capal, disponível para Android
e iOS.

Para realizar a primeira compra, o associado
precisa fazer um cadastro, que será validado
pela equipe da Loja Agropecuária. 

Esta inovação é mais uma evolução
tecnológica da Capal, na construção de um
ecossistema que fortaleça a relação entre a
cooperativa e cooperado. 

ACONTECEU
Capal reúne cerca de 90 cooperados em
Dia de Campo sobre pecuária leiteira
Evento aconteceu em Itararé e abordou nutrição,
manejo e qualidade do leite

No sábado (06), a Capal Cooperativa
Agroindustrial reuniu cerca de 90 produtores
da pecuária leiteira para um Dia de Campo
com palestras sobre qualidade do leite,
nutrição animal e sistema de criação. O evento
aconteceu em Itararé/SP.

Os cooperados foram divididos em cinco
grupos, que visitaram módulos diferentes ao
mesmo tempo. Todas as palestras foram
ministradas pelo Departamento de Assistência
Técnica – Pecuária. No primeiro módulo, o
tema foi “Imersão nos valores da qualidade do
leite”, abordado pela veterinária Brenda
Castilho. A zootecnista Franciele Firmino
tratou do assunto “Recria, construindo a vaca
do futuro” no segundo módulo.

Duas paradas falaram sobre nutrição. Os
agrônomos Fábio Junior Telaxka e Gustavo
Henrique Oliveira apresentaram o tema
“Produção de silagem de milho para alto
desempenho” e o zootecnista Dinarte Garrett
expôs o assunto “Nutrição de precisão e
apresentação de dados zootécnicos”. Outro
tema tratado foi a relação entre conforto
animal e produção de leite, pelo zootecnista
Ricardo Machado.

Fotos 1, 3 e 9 - Dia de Campo; fotos 4, 5, 6, 7 e 8 - palestras
apresentadas em módulos; foto 2 - cooperado Eudimir Copetti.
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CONVITE
Live de análise do mercado de Soja e Milho
Exclusiva para produtores associados Capal 
 com Guilherme Cioccari - StoneX
Mediação: Eliel Magalhães Leandro - Diretor
Comercial - Capal

Preencha o formulário para receber o link da
live em seu e-mail, clicando no link ao lado,
digitando-o em seu navegador ou por meio do
código QR:

LIVE DE MERCADO
15/08 - SEGUNDA-FEIRA
18H, AO VIVO NO YOUTUBE

www.encurtador.com.br/ekGIS
(diferencia maiúsculas

de minúsculas)

O objetivo do Dia de Campo foi levar
informação aos produtores de maneira técnica
e agregando valor à produção. “No evento, a
Capal coloca em prática o princípio
cooperativista de levar informação aos
cooperados com seu jeito de ser simples e
produtivo. Isso nos aproxima ainda mais dos
produtores”, ressalta a responsável pela
Unidade de Itararé.

O produtor Eudimir Copetti participou do
evento e garante que ele foi útil para sua
melhoria na atividade. “Eu achei excelente,
gostei principalmente da parte sobre nutrição.
A ideia de participar é aprender e aplicar na
propriedade”, afirma. O Dia de Campo
aconteceu na propriedade do cooperado
Murilo Ruivo de Mello e foi organizado pela
equipe da Unidade de Itararé/SP.

CONVITE
A Fundação
ABC convida
para o Dia de
Campo -
Cevada:

CLASSIFICADO
VENDE-SE Trator John
Deere 6615. Ano 2009.
Único dono. 10.250 horas.
4 pneus diagonais novos
colocados em fevereiro
2022 (18.4-38 traseiro e
16.9-28 dianteiro). 

Monitor GS3 2630 com piloto ATU 300 (SEM
ANTENA). 1 peso 38,5kg e 55kg em cada roda
traseira. Acompanha terceiro ponto.
R$285.000,00 apenas à vista. Arapoti -
Paraná. Contato: (43) 99184-3065. Falar com
Maiquel Alberts.

http://encurtador.com.br/ekGIS


DESTAQUE
Queda recorde na captação de leite no primeiro semestre,
segundo prévia do IBGE

Os dados preliminares da Pesquisa Trimestral
do Leite do IBGE para o segundo trimestre de
2022, divulgados nesta quinta-feira (11/08)
apontam um volume total de leite captado de
aproximadamente 5,4 bilhões de litros, uma
queda de 7,7% na captação de leite cru
resfriado, em relação ao mesmo período de
2021, que registrou um volume total de 5,9
bilhões. 

Este ano representou a maior variação
negativa anual para o segundo trimestre,
ficando próximo do ano de 2016, que também
foi um ano com entraves na produção de leite
e que registrou recuo de -7,5% na captação
frente ao ano de 2015.

Além disso, associado a queda no primeiro
trimestre, o cenário foi de queda recorde para
o primeiro semestre, comparando-se com o
mesmo semestre do ano anterior.

Nota-se que a quedas vêm sendo observadas
desde o segundo semestre de 2021. Para o
primeiro semestre de 2022, a prévia do IBGE
registrou uma queda de aproximadamente
-9,1% com relação ao mesmo semestre do ano
passado.

Um fator que contribuiu para este cenário foi o
recuo da rentabilidade produtor, desde o 4º
trimestre de 2021 até o 1º trimestre de 2022,
avaliado pelo indicador do RMCR (Receita
Menos Custo de Ração), impulsionado pelo
aumento nos custos de produção, nos meses 

analisados em questão.

Este fato pode ter contribuído para afetar
negativamente a base produtiva, ocasionando
menor volume de leite produzido no país.
Apesar disso, nota-se um recuperação de
rentabilidade do produtor neste segundo
trimestre, impulsionada pelas variações
positivas pelo leite matéria-prima (em partes
devido a menor oferta de leite no mercado
relatada anteriormente), o que pode trazer
resultados positivos para a produção nos
próximos meses, a depender de diferentes
fatores. 

Além disso, a conjuntura econômica, com
aumento da inflação aos consumidores, queda
no rendimento das famílias e diminuição da
intenção de consumo - comprometeu
fortemente o poder de compra da população
entre 2020 e início de 2022.

Este cenário impediu o aumento dos preços
lácteos na mesma proporção ao aumento dos
custos de produção, o que desestimulou os
produtores de leite entre o final de 2021 e
início de 2022.

Em contrapartida, nos últimos meses, fatores
econômicos estão passando por um cenário
mais favorável. O índice de Intenção do
Consumo das Famílias vem se elevando, o que
demonstra uma reação por parte da demanda.
Caso essa recuperação se concretize e
persista, refletindo no mercado, também pode
pode favorecer a cadeia produtiva leiteira
nesta metade do ano para frente.
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Você sabia que na Itália, onde são produzidas
as pizzas mais tradicionais, você só precisa de
4 ingredientes para fazer a verdadeira massa
com todo o sabor necessário? Trigo, água, sal
e fermento. Aprenda este e outros truques
para uma pizza perfeita na aula show do
Momentos que Unem 2022!

Os chefs de cozinha Alê Gonçalves e Rafael
Kulla vão ensinar todas as etapas do preparo
das pizzas com os sabores marguerita,
embutidos, 4 queijos, bacon e abobrinha,
mignon suíno na mostarda, calabresa,
sensação e apple tart. Ao final, haverá
degustação dos preparos dos chefs e cada
cooperado receberá uma cesta especial de
produtos para replicar as receitas em casa
com a família.

O evento é exclusivo para cooperados Frísia, Castrolanda e Capal, com direito a um acompanhante
por matrícula! Garanta já sua participação, as vagas são limitadas! Faça sua inscrição pelo link -
https://bit.ly/momentos-que-unem

Um ponto de atenção para os próximos meses
é a persistência do La Niña, que comprometeu
a produção ao final de 2021, e pode persistir,
pela terceira vez consecutiva, ao final deste
ano, podendo causar prejuízos às produções.
Sendo assim, o ano de 2022 inicia-se bem
negativo do lado da oferta de leite, com uma
disponibilidade prejudicada devido a menor
captação neste início de ano, conforme
indicado pelo IBGE. 

Para a segunda metade do ano, a expectativa
ainda é de uma oferta menor que nos
anteriores, mas, "menos pior" do que a
observada para o primeiro semestre - tanto
devido aos estímulos recentes à produção,
como aumento dos preços do leite; como
também, devido a base comparativa do
segundo semestre de 2021 ser menor.

(FONTE: MILKPOINT)

CONVITE
Momentos que Unem 2022

https://bit.ly/momentos-que-unem


INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE
MERCADO DO LEITE
•  UHT: o preço médio do UHT seguiu recuando,
na última semana. Entretanto, os relatos
apontam reação no volume de vendas.
• Muçarela: os queijos também enfrentam
trajetória de baixa. Apesar disso, o ritmo das
negociações foi melhor que o observado nas
semanas anteriores.
• Leites em Pó: Apesar da estabilidade na
demanda, o leite em pó integral industrial
também apresentou correção nos preços. Já o
desnatado e fracionado seguiram com preços
firmes – frente a baixa disponibilidade dos
produtos.

INFORMAÇÕES DE MERCADO

BOI GORDO
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SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em alta no grão, no farelo e no óleo
nesta quinta-feira. Na véspera do relatório de
agosto do USDA com os players acreditando
que a estimativa da safra e os estoques finais da
soja 2022/23 serão menores, alta do petróleo,
preocupação com o clima no Meio Oeste
americano e a queda do dólar sustentaram as

MILHO

TRIGO

cotações. Mercado interno apresentou melhores
condições de negócios com os principais
referenciais de formação de preço trabalhando
no mesmo sentido dando suporte para as
cotações domésticas. O mercado acredita que
poderemos ter momentos de alta devido as
flutuações do câmbio sustentado pelas
incertezas fiscais no Brasil. 

Na CBOT mercado apresentou a primeira
informação do dia muito ruim para os preços. A
exportação semanal em apenas 191,8 mil tons na
safra velha e 191,3 mil tons para a safra nova.
Volumes que realmente podem conduzir o USDA
a cortar projeção de exportação do ano 21/22.
Por outro lado, o mercado segue criando uma
expectativa agressiva para que o USDA traga
um corte de produtividade nesta safra 2022
onde uma produtividade baixa poderá levar os
preços para cima,  porém uma produtividade

acima do esperado pelo mercado poderá trazer
um limite de baixa e cortando todo o movimento
de alta dos últimos dias. Temperaturas abaixo do
normal nas próximas duas semanas e chuvas
retornando ao normal podem ainda ajudar no
enchimento de grãos para o milho e ser muito
benéfico para a soja. Mercado interno com
produtores pouco dispostos em vender
aguardando relatório do USDA e mesmo com
CBOT e câmbio em alta vendedores seguem
retraídos. 

As cotações nas Bolsas norte-americanas
voltaram a fechar com altas expressivas. O
mercado foi sustentado pela fraqueza do dólar
em relação a outras moedas e pelo clima
adverso nos Estados Unidos e na Europa. O
clima também vem sendo um problema no Mar
Negro, impedindo a saída de embarcações no
porto de Chornomorsk, na Ucrânia.   

A dinâmica de comercialização no mercado
interno segue sem grandes alterações,
produtores com as atenções voltadas para o
manejo das lavouras da safra nova, os moinhos
adotam uma postura retraída e indicam preços
que ficam bastante abaixo das pedidas das
expectativas dos produtores. 
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siga-nos nas redes sociais!
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O mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações desta quinta-feira com mais um dia
de valorização para os preços na Bolsa de Nova
York (ICE Future US). Segue operando com
muita volatilidade para os preços com
fundamentos sólidos, como quebra na safra
brasileira, problemas no fornecimento da
Colômbia e queda dos estoques certificados na
ICE que chegou ao menor nível desde 1999.

SUÍNOS

DÓLAR

CAFÉ

Segundo o analista da Safras, Gil Barabach até
que se tenha o número real da safra 22 e até
mesmo os impactos do clima na produção do
ano que vem e considerando também os fatores
externos o produtor vai continuar vendo muita
instabilidade no mercado de café mas deve ficar
atento as oportunidades que podem surgir no
período. 

Mercado interno voltou a registrar alta de
preços no decorrer desta semana tanto para
carcaça como para o suíno vivo. O ritmo de
negócios foi intenso com frigoríficos ativos nas
compras avaliando o avanço do escoamento da
carne que é impulsionada pela expectativa de
consumo dos próximos dias principalmente por
conta do Dia dos Pais e capitalização das
famílias. Além disso, a oferta de animais segue
equilibrada e os relatos ainda apontam para
baixo o peso médio como forma de ajuste
produtivo e melhorando o poder de barganha

do suinocultor. Para a segunda quinzena alguns
pontos merecem atenção como possível
desaceleração da demanda, o custo da nutrição
animal e o quadro do boi gordo que entrou em
tendência de queda no país, fator que pode criar
um ambiente desfavorável para o suíno no
período onde tipicamente a busca pelos cortes
aquecem. Quanto ao custo o milho vem
apresentando preços firmes com retração da
intenção de venda do produtor e o frete elevado
também pesa sobre os preços. 

O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 1,41% sendo negociado a R$ 5,1600 para venda. A
moeda ganhou força devido às novas incertezas fiscais domésticas com o aumento de 18% aos
ministros e servidores do judiciário, além de um movimento de correção. Durante o dia a moeda norte-
americana oscilou entre a mínima de R$ 5,0600 e a máxima de R$ 5,1700.
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