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Inovação é a palavra que define os dois
aplicativos desenvolvidos pela Capal para dar
agilidade durante as visitas técnicas nas
propriedades. 

As ferramentas, que substituíram os blocos de
papel, possibilitam que informações
importantes incluídas na plataforma durante o
trabalho em campo e, ao final, sejam
encaminhadas via relatório diretamente ao
produtor pelo Whatsapp.
 
As duas tecnologias vão além da praticidade,
mas auxiliam ainda no planejamento e tomada
de decisões da Cooperativa gerando valor aos
cooperados de forma indireta.

M.A.P.S.
O primeiro aplicativo desenvolvido para a área
técnica foi denominado de M.A.P.S.
(Monitoramento Agrícola Planejamento e
Safra) e possibilita que todo técnico
especializado possa realizar um planejamento  
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Inovação: aplicativos otimizam visitas técnicas nas propriedades 
Tecnologia gera valor para o cooperado e otimiza o trabalho dos técnicos da agricultura e
pecuária 

Cooperativa que investe em inovação. Conheça os
dois aplicativos desenvolvidos para dar mais
agilidade nas visitas técnicas. Veja ainda quais as
vantagens de acessar a plataforma Área do
Cooperado no site. O Capal Notícias também traz
informações sobre a programação da Safra de
Inverno 2023 e do Mercado do Leite e Grãos. A foto
da capa é do engenheiro agrônomo Rafael Martins.
Boa leitura!

com cada produtor, apontando o diagnóstico
e ocorrências que envolvem doenças e
insetos nas plantações, por exemplo.

Um receituário então é emitido via aplicativo e
enviado ao produtor para que ele possa vir
até a Cooperativa para retirar o defensivo
agrícola indicado para cada caso. Somente em
2022, o M.A.P.S. registrou uma média de 37
visitas realizadas com cada um dos mais de 3
mil associados da Capal.

Roberto Martins destaca que
M.A.P.S. observa de forma
mais precisa cada situação

nas propriedades 



Recentemente, o chamado Aplicativo Visita
Técnica Pecuária ocupou o lugar dos blocos
de papel dos técnicos da pecuária. A
tecnologia permite respostas rápidas da
assistência técnica de forma padronizada e
possibilita que informações e fotos sejam
anexadas no relatório enviado de forma rápida
ao produtor. Desde que foi lançado, no final
do ano passado, o APP já contabilizou 1240
visitas nas propriedades.
 
“A Capal está caminhando para um modelo de
gestão mais estruturado. Todas as
informações técnicas nascem no campo e de
lá se criam metodologias e ferramentas para
chegar no objetivo comum que é gerar valor
ao produtor. Então quanto mais informações
técnicas verdadeiras eu tenho, mais eu
consigo avançar em projetos que agreguem
valor ao cooperado”, disse Roberto Caldeira,
Coordenador de Assistência Técnica Pecuária. 
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“Nós percebemos que precisávamos ter essa
informação de maneira muito mais ágil, de
forma confiável e detalhada. Observando de
forma mais precisa cada situação nas
propriedades para conter determinado
problema e buscar um resultado imediato para
minimizar o impacto negativo”, apontou o
Coordenador Regional de Assistência Técnica
Agrícola, Roberto Martins. 

APP pecuária

“A Capal está caminhando
para um modelo de gestão
mais estruturado", Roberto
Caldeira, Coordenador de

Assistência Técnica

Facilidade para os técnicos

O Técnico Especializado em Pecuária de Leite,
Daniel Martins de Souza, comenta sobre as
principais mudanças e facilidades que
encontrou ao utilizar a tecnologia durante as
suas visitas. Técnicos utilizam aplicativo durante visita nas propriedades

“O bloco de notas tinha duas vias e uma delas
ficava com o produtor. Antes as informações
anotadas eram trazidas para a Cooperativa e
nós tínhamos que retornar para a propriedade
para entregar ao produtor a recomendação
anotada em um papel. Era muito mais
trabalhoso pois demandava outra visita”,
lembra. O aplicativo, segundo ele, otimizou
muito mais o trabalho dos profissionais.

 

“Durante as visitas nós fazemos desde o
ajuste de dietas e manejo dos animais dentro
da propriedade, acompanhamento do milho
para corte de silagem e até nutrição dos
animais. E todas as recomendações que foram
enviadas ao produtor ficam salvas no
aplicativo”, comenta.
 
“Hoje eu vejo que posso consultar o que já foi
feito naquela propriedade, o que ainda precisa
ser realizado e se ainda é necessário ajustar
algo a partir de registros fotográficos que eu
posso fazer no local e incluir no relatório.
Então essa facilidade acabou ajudando
bastante”, finalizou Daniel. 

Ferramenta otimiza visita nas
propriedades
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Você sabia que a Área do Cooperado é
considerada a janela da Cooperativa? Por esta
plataforma, o associado da Capal tem acesso
a diversas informações importantes sem que
precise sair de sua propriedade.
 
O acesso é muito fácil, basta entrar no site da
Capal, clicar no ícone ‘Área do Cooperado’,
localizado no canto superior da tela, e digitar
o seu login e senha. 

De acordo com o Coordenador de Tecnologia
e Informação da Capal, Edson Carlos Kakol,
apesar da facilidade, ainda são poucos os
associados que utilizam a plataforma. 

“Muitos cooperados preferem vir até a
Cooperativa para verificar seu saldo de grãos,
ver sua movimentação financeira, compras,
entre outras ações. A Capal entende isso. Mas
pela plataforma eles podem ter acesso a
todas essas informações de maneira muito
mais rápida”, explica.

Na Área do Associado, o cooperado irá
encontrar toda a sua movimentação
financeira. “Por exemplo, se ele quitar algum
débito, movimentar a produção, comprar
algum produto na Loja Agropecuária ou
abastecer o veículo no posto de combustíveis,
todos esses dados serão automaticamente
replicados nessa base para que eles tenham
acesso diretamente de suas propriedades”,
explica o coordenador. 

Área do Cooperado: saiba a importância de acessar a plataforma 

Portal oferece informações importantes ao
associado sem que ele precise sair de casa 

Edson Kakol apresenta as vantagens do associado acessar a plataforma

Conteúdo

Vendas

Pela plataforma é possível também sinalizar
opções de venda de grãos. “O associado irá
verificar o saldo que ele já entregou na
Cooperativa e acompanhar os romaneios dos
caminhões que entraram, com essas
informações ele poderá criar essa sinalização
para deixar fixada”, destaca. 

Acesso

Assim que o cadastro do associado for
ativado na Cooperativa, ele já terá acesso ao
portal. Caso contrário, basta entrar em
contato com o Departamento de Cadastro
através do e-mail cadastro@capal.coop.br
para fazer o seu login e senha. 

Vem novidade por aí!

Uma surpresa para os cooperados está para
chegar muito em breve. A novidade é que a
Capal está desenvolvendo um aplicativo para
que os associados possam acessar as
informações pelo celular sem que precise
entrar no site. 

“Além disso, o Balcão Digital também estará
dentro desse mesmo aplicativo para que o
produtor possa fazer suas compras. Mas,
sobre isso, em breve vamos dar mais
detalhes”, finalizou Kakol. 

mailto:cadastro@capal.coop.br


UNIDADE DATA

14/02ARAPOTI

ITARARÉ

WENCESLAU BRAZ

SANTANA DO ITARARÉ

FARTURA

15/02

TAQUARITUBA

TAQUARIVAÍ

13/02PIRAÍ DO SUL

IBAITI

CARLÓPOLIS

JOAQUIM TÁVORA

CURIÚVA

16/02

Local: Sede da Fazenda
Guajuvira (Hermes Borges)

Horário: 9h às 12h30

Data: 28/01 (sábado)
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DESCARTE CERTO

Cooperado, comece a se
organizar para a próxima coleta

CONVITE

Você está convidado (a) para participar do Dia
de Campo em Curiúva que irá abordar os temas:
Principais pragas no milho e Avaliação de
novos híbridos. 

Dia de Campo - Curiúva

PARTICIPE!

AVISO

A programação de plantio da Safra Inverno
2023 deverá ser feita até dia 31/01/2023.
Não deixe para depois, procure o
Departamento Técnico o quanto antes. 

Últimos dias para a Programação
da Safra Inverno 2023

ACAMPO
Colheita  de feijão
com bom potencial
produtivo.

Rodrigo Yoshitani -
Engenheiro
Agrônomo Curiúva



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE

• Leite UHT: UHT emplaca mais uma alta nos
preços nesta 3º semana do mês. Nesse cenário,
os relatos das empresas foram de maior
retração dos compradores e pouca quantidade
de vendas; 

• Muçarela: Com mais um semana de ajustes
positivos nos preços, os queijos também
enfrentaram maior resistência dos compradores
e, consequentemente, o volume de vendas
desacelerou se comparado às semanas
anteriores;

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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• Leites em Pó: Frente ao aumento dos preços
dos demais derivados lácteos e elevação do
custo do leite matéria-prima(como visto no
mercado spot), os leites em pó também
elevaram os valores praticados nesta semana; 

• Mercado Spot: Seguindo a tendência das
semanas anteriores, os preços dos lácteos
passaram por novas altas. Os relatos das
empresas foram de uma semana com
negociações mais travadas e menor volume
negociado. A expectativa segue otimista de que
na próxima semana as vendas ganhem força.



INFORMAÇÕES DE MERCADO
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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. O bom resultado das
exportações semanais dos Estados Unidos e a
alta do petróleo garantiram a elevação. No
cenário fundamental ainda deve pesar sobre os
contratos a entrada de uma volumosa safra
sul-americana. Na Argentina as recentes
chuvas cessaram o estresse hídrico e limitaram
o tamanho das perdas. No Brasil as previsões

são positivas com uma produção acima de
150 milhões de toneladas se consolidando.
No mercado interno o ritmo de
comercialização apresentou uma leve
melhora com os preços internos voltando a
subir nas principais praças de
comercialização do país, mas o produtor
aguarda por melhores preços e negocia
somente o necessário para cumprir
compromissos mais urgentes.

MILHO

Na CBOT mercado voltou a ser abalado pelos
eventos na Guerra da Ucrânia agora com
influência maior do Ocidente. Os mercados
começam a tentar precificar algum
agravamento das relações internacionais
novamente e puxam petróleo, óleos, trigo e
milho. As exportações semanais norte-
americana mostrou um fortalecimento das
vendas podendo se acentuar daqui para frente
com a saída do Brasil nas vendas de milho. 

Alguma expectativa com a retomada dos
negócios para a China a partir da próxima
semana completaram o quadro de alta. No
mercado interno com pressão sobre os preços
com aumento da oferta visando liberar espaço
para a entrada da safra nova com compradores
tentando baixar as pedidas e pagar com prazos
mais longos o que não bate com a necessidade
dos produtores travando os negócios.

TRIGO
As Bolsas norte-americanas de Chicago e
Kansas encerraram com preços
acentuadamente mais altos nesta quinta-feira
com os contratos impulsionados pela boa
demanda pelos grãos dos Estados Unidos, além
disso, a boa alta do petróleo contribuiu para o
cenário altista. O mercado interno segue em
ritmo lento e com pressão negativa sobre os
preços com agentes dando sinais de que a 

comercialização deve permanecer fraca em
fevereiro e moinhos demonstrando pouco
interesse em melhor comercialização com boa
parte com foco em suas atividades para o início
do mês de abril e parte deste comportamento é
atribuído ao baixo interesse por parte das
principais redes varejistas e atacadistas em
novas reposições.

SUÍNOS

Mercado brasileiro apresentou firmeza em
seus preços no decorrer desta semana e há
maior potencial para alta dos preços no
decorrer da primeira quinzena de fevereiro,
período que conta com maior apelo ao
consumo devido a entrada dos salários. 

No entanto, os custos de nutrição animal
ainda exercem pressão sobre a margem
operacional da atividade consequência do
comportamento dos preços do farelo de soja
e do milho no mercado doméstico. 
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DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira em queda de 0,07% sendo negociado a R$
5,0750 para venda. A moeda operou próxima à estabilidade durante grande parte da sessão
refletindo a expectativa por um Federal Reserve (banco central norte-americano) menos duro e o
intenso fluxo estrangeiro. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$
5,0590 e a máxima de R$ 5,1180.

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

O mercado futuro do café arábica teve um dia
de valorização expressiva para os preços no
pregão desta quinta-feira (26) na Bolsa de Nova
York (ICE Future US). A semana foi marcada por
valorização com o café tendo suporte no
câmbio e também no otimismo em relação à
demanda. De acordo com análise do site
internacional Barchart, o preço do café subiu
com suporte nos dados econômicos dos
Estados Unidos que mostraram que o PIB do
quarto trimestre aumentou mais do que o
esperado o que aliviou as preocupações com a
recessão e reforçou o otimismo de que a
demanda por café dos EUA continuará forte. 

No Brasil apesar do avanço nos preços o
mercado segue travado. Existe atualmente um
conflito de informações no mercado segundo os
analistas, onde de um lado o mercado acredita
em uma safra cheia para o Brasil neste ano,
enquanto os números oficiais apontam leve
recuperação em comparação com a safra de
2022. Os números do 1º levantamento da Conab
apontam uma produção de 54 milhões de sacas,
volume considerado baixo após dois anos de
quebra nas lavouras do Brasil.

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

