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nesta edição

ESG

nesta edição
Leia sobre ESG, a sigla que está em alta e
impacta empresas de pequeno a grande porte.
Confira os últimos acontecimentos da
Cooperativa, convites e avisos, além das
informações de mercado atualizadas. Foto de
capa mostra uma lavoura de milho na região de
Itararé, enviada pelo agrônomo Cleiton Fassini.
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Pauta ESG
Como a Capal está se adequando às exigências da sociedade e do mercado

A sigla ESG vem do inglês, Environmental,
Social and Governance, e reúne os três pilares
desse movimento. Trata-se de um conjunto de
padrões e boas práticas que visam definir se
uma empresa é socialmente consciente,
sustentável e corretamente gerenciada. Uma
forma de medir o desempenho de
sustentabilidade da organização.
Eles são utilizados como critérios para
entender se uma empresa possui
sustentabilidade empresarial, ampliando a
perspectiva de análise do negócio para além
das métricas financeiras.

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE
AMBIENTAL SOCIAL GOVERNANÇA

Ou seja, busca-se mensurar se a empresa é
realmente uma opção viável de investimentos
sustentáveis, capazes (e engajados) de gerar
impactos positivos financeiros, sociais e
ambientais.

O QUE A CAPAL ESTÁ FAZENDO EM 
RELAÇÃO A ESTE TEMA?
No início do ano de 2022, a Capal contratou
uma consultoria especializada para auxiliar nas
tratativas referentes a este tema, sendo ela,
online e presencial com a participação de toda
a diretoria executiva e gerências.

https://www.totvs.com/blog/gestao-de-servicos/relacoes-de-consumo-sustentavel/


Por meio da consultoria está sendo mapeado o
contexto de Sustentabilidade da Capal, os
impactos, sejam eles, positivos ou negativos e
definidos os temas sociais, ambientais,
econômicos e de governança que são
materiais e prioritários para a gestão da
sustentabilidade no ecossistema de negócios
da cooperativa por meio da consolidação da
Matriz de Materialidade.

Junto com a consultora também foram feitas
algumas visitas em cooperados da Capal, nas
atividades de suinocultura e bovinocultura,
para mapeamento das iniciativas de
sustentabilidade dos mesmos.
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Palestra Benchmarking setorial com as áreas técnicas e de gestão Visita técnica propriedade Jan Noordegraaf Neto

Visita técnica propriedade Nico Biersteker

Visita técnica propriedade Willian Van Der Goot

QUAIS SÃO OS PROXIMOS PASSOS?
No dia 16 de novembro foi realizado um novo
encontro presencial, onde foi desenvolvido o
Mapeamento de Impactos para análise de
materialidade Capal (Análise da cadeia de
Valor: impactos ambientais, sociais,
econômicos e de governança) e o
Mapeamento de Stakeholders Capal. 

Nesta etapa será feita uma pesquisa que captará a percepção de todo o público envolvido com a
Cooperativa sobre as nossas ações neste âmbito do ESG.
Após o mapeamento, pesquisa e entrevistas, serão tomadas algumas ações, como definição do
escopo estratégico do Plano de Sustentabilidade, elaboração dos Planos Estratégicos de Ações do
ESG e estruturação da Política de Sustentabilidade.

Cooperado(a), em breve você receberá um formulário para essa pesquisa, e sua participação
será de grande importância!

(ANA CARLA ROSGOSKI - ENGENHEIRA AMBIENTAL)
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ACONTECEU

OBRAS
Atualização sobre a obra da Maltaria 

Campos Gerais: neste momento grande 
força de trabalho está direcionada aos 

deslizamentos dos silos.

VISITA
Nesta semana recebemos na Capal os funcionários da Frísia,
Castrolanda, Bom Jesus e Agrária, que formam o grupo de
auditores do programa de gestão rural da intercooperação
Maltaria Campos Gerais. O programa auxiliará os cooperados a
buscarem a certificação para venda da cevada sustentável.

PALESTRA EM IBAITI
Em parceira com a 

empresa Vetoquinol, foi 
realizada uma palestra 

em Ibaiti, com tema 
"Controle de verminose 

e de ectoparasitas e seu 
impacto na 

produtividade".

"Palestra sempre nos enriquece de informações e conhecimento, quando 
participarmos conseguimos nos enxergar onde estamos e onde podemos 
chegar. Fazer uma auto avaliação de como estamos trabalhando, como está 
o planejamento e se estamos fazendo o correto para alcançar nossos 
objetivos. Agradeço à Cooperativa por essa visão de sempre nos 
proporcionar conhecimentos em todas as áreas e atividades" - cooperado 
de Ibaiti, José Esequiel Faria

CAFÉ CAPAL PRESENTE EM EVENTO DA APRAS - REGIONAL PONTA GROSSA
Participamos esta semana de um evento da Apras - Associação Paranaense de Supermercados, para 
divulgação dos nossos cafés. O público, formado por donos e funcionários de mercados da região, pôde 
experimentar o café Grená em diferentes preparos. 
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CLASSIFICADOS
VENDA: 14 vacas em lactação, sendo 10 
vacas jersas e 4 vacas jersolandas. 8 
vacas prenhes e secas ( Jersolanda). 5 
vacas secas (Jersolanda). 10 bezerros 
grandes mestiços a nelore ( acima de 1 
ano). 12 bezerros bezerros mestiços a 
nelore (abaixo de 1 ano).
Tratar com Antônio Ferreira de 
Carvalho - Contato: 43 99802-1664

Durante os jogos do Brasil na Copa do
Mundo não haverá atendimento no setor
administrativo.

28/11 - Brasil x  Suíça - 13h 
Expediente retorna 30 minutos 
após o encerramento do jogo.

02/12 - Camarões x Brasil - 16h 
Expediente até as 15h30.

Horários de atendimento copa do mundo

AVISO

FUNDAÇÃO ABC - BOLETIM FERRUGEM
ASIÁTICA 1 - SAFRA 22/23

Recado importante sobre a Ferrugem Asiática na 
região de atuação da Fundação ABC. Clique no link 
ou acesse o QRCode e assista o recado do 
pesquisador Senio Prestes.

https://www.youtube.co 
m/watch?v=BPHef-jsDek

A CAMPO

https://www.youtube.com/watch?v=BPHef-jsDek


INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE
•O UHT teve mais uma semana desafiadora no
mercado - com pressão dos compradores por
menores preços e pouca
quantidade vendida;
• A combinação de elevação da oferta de leite e
demanda retraída também tem pressionado os
preços dos queijos. Assim
como para as vendas de UHT, as queijarias
também tiveram uma semana com volume de
vendas abaixo do esperado;

• Os leites em pó industriais apresentaram novos
recuos nos preços médios. A maior oferta para
os produtos da categoria tem acarretado em
diminuição nos valores praticados;
• No geral, o mercado de lácteos teve mais uma
semana difícil - com pouca quantidade vendida
e continuidade da pressão
por baixa nos preços. Nesse cenário, em um
novembro ruim para as vendas até aqui, as
empresas seguem pouco otimistas
para a reta final do mês.

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
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SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão e no óleo e em alta no
farelo nesta última quarta-feira. Em dia de muita
volatilidade movimentos técnicos e
posicionamento de carteiras frente ao feriado
determinaram a alta. Durante boa parte do dia o
mercado foi pressionado pela queda do petróleo
que se aproximou de 5%. O cenário fundamental
segue sendo negativo principalmente por conta
do bom desenvolvimento das lavouras no Brasil
encaminhando uma produção recorde. 

Nesta quinta-feira na CBOT os contratos futuros
do complexo não tiveram atividade devido  ao
feriado norte-americano “Ação de Graças”. No
mercado interno a quarta-feira trabalhou de
forma volátil encerrando em direções opostas
contudo a melhor performance em Chicago
serviu de base para cotações internas mais
altas. Apesar de melhores indicações de preço o
mercado manteve poucas ofertas com o
interesse do produtor reduzido enquanto foca
no plantio. 

TRIGO

O feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos
fechou os mercados norte-americanos nesta
quinta-feira. No dia anterior em alta após cinco
sessões consecutivas em queda, o mercado
buscou uma recuperação técnica. Sinais de
demanda norte-americana pelo trigo produzido
na União Europeia, vendas da França à China,  

expectativa de safra recorde na Rússia,
possibilidade de greve de ferroviários nos
Estados Unidos, forte queda do petróleo,
aumento de casos de covid-19 na China,
incertezas sobre corredor de grãos e relação
Rússia-Estados Unidos, tudo isso vem pesando
para a fraqueza recente das cotações.

MILHO

Na CBOT não houve pregão nesta quinta-feira
em função do Dia de Ação de Graças mas o
clima na América do Sul segue sendo fator
fundamental de maior relevância no curto e no
médio prazo, com grande atenção para a
situação da Argentina que ainda conta com
índices pluviométricos abaixo da normalidade
neste momento. Desdobramentos do conflito
entre Ucrânia e Rússia é outro elemento
relevante que precisa ser mencionado gerando

 consequências no trigo e no milho. Mercado
brasileiro apresentou forte lentidão no decorrer
da quinta-feira e permanece atento a paridade
de exportação, nesse contexto as flutuações
cambiais e a movimentação da CBOT ainda são
fatores determinantes na formação de tendência
de curto prazo. Desenvolvimento das lavouras
de verão também ocupam papel relevante na
formação de tendências. 
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SUÍNOS

A dinâmica do mercado brasileiro seguiu
inalterada no decorrer desta semana com
preços estáveis tanto na carcaça como do suíno
vivo. Os suinocultores seguem sinalizando que a
oferta de animais está equilibrada frente a
demanda existente no mercado, contudo,
esbarram em uma atuação cautelosa dos
frigoríficos quanto a preços avaliando que o
escoamento dos cortes precisa avançar uma vez
que não há espaço para reajustes no atacado
neste momento, indicando para estoques
confortáveis. A expectativa para o consumo 

segue positiva para as próximas semanas assim
como a reposição entre atacado e varejo
considerando que em breve entrará o décimo
terceiro e na primeira quinzena a massa salarial
na economia. O setor deve se atentar para a
produção com possível retração da demanda
após a virada do ano. Um alto fluxo de
exportações será fundamental para o ajuste da
disponibilidade doméstica. Vale destacar que os
preços da cadeia suinícola da China começaram
a cair o que pode levá-los a atuar com menor
intensidade nas importações. 

DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira em baixa de 1,08% sendo negociado a R$
5,3110 para venda. Além da baixa liquidez causada pelo feriado nos Estados Unidos os indícios de
responsabilidade fiscal do governo Lula (PT) favoreceram o real. Durante o dia a moeda norte-
americana oscilou entre a mínima de R$ 5,3000 e a máxima de R$ 5,3410.

siga-nos nas redes sociais!

Produção: Setor de Comunicação e Marketing Capal  | Dúvidas, comentários ou sugestões:
comunicacao@capal.coop.br - (43) 991520678 - (43) 999269466

expediente

capal_cooperativa /CapalCooperativa

CAFÉ

Em função do feriado de ação de graças nos
Estados Unidos, as cotações do café arábica na
Bolsa de Nova York não tiveram variações na
sessão desta quinta-feira (24). O mercado
futuro do café arábica encerrou as negociações
desta quarta-feira (23) com desvalorização para
os principais contratos na Bolsa de Nova York
(ICE Future US). Depois de dois dias de
recuperação, esse foi o primeiro pregão da
semana com desvalorização em Nova York. De
acordo com análise do site internacional 

Barchart, os contratos futuros voltaram a cair
diante da preocupação com a Covid-19 na
China. “Além disso, os estoques de café arábica
monitorados pela ICE aumentaram
constantemente nas últimas duas semanas
atingindo o maior nível em 2 meses na terça-
feira", complementa. No Brasil, o produtor
continua cauteloso e pouco participa do
mercado. Os negócios seguem travados com
pouca fluidez o que segundo analistas não é
positivo para nenhum elo da cadeia.

https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa
https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa

