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nesta edição
Conheça a propriedade do cooperado Arnald Bronkhorst e família, que está aplicando ferramentas de
gestão apresentadas em curso promovido em parceria com a Capal. A edição traz ainda outros conteúdos
e informações de mercado atualizadas.

Estreitando laços entre Cooperativa e cooperado
O departamento de Pecuária Leite promoveu
recentemente o curso MDA em gestão do
Agronegócio. Este curso já vem mostrando
resultados, que estão sendo aplicados nas
propriedades, como é o caso da AJB Genética,
do cooperado Arnald Bronkhorst, que atua
com o pai Adriaan, o irmão Dalton e
funcionários.
A gestão de uma propriedade leiteira,
principalmente a gestão de pessoas, requer
dinamismo; porém, também exige processos
rigorosos, como o uso de ferramentas de
planejamento e controle que envolvam toda a
cadeia, também da porteira para fora.
“Começamos a entender os processos a partir
de uma nova perspectiva. Para isso, estamos
fazendo uso de várias ferramentas e
aprendemos a abordar os problemas da cadeia
de produção de uma maneira diferente.
Compreender as atividades das pessoas de
dentro e de fora da porteira também tem sido
muito importante, como o caso das pessoas
que estão na cooperativa, diretamente ligadas
ao nosso complexo de atividades, desde o
nascimento de uma bezerra até o leite no
tanque”, conta Dalton.
Nas conversas entre produtor, administrativo
e técnicos da Capal, surgiu a ideia de
promover um exercício de ‘benchmarking
interno’, trazendo para dentro da porteira um
profissional exclusivamente administrativo pa-

Família Bronkhorst aplica ferramentas de gestão
em agronegócio na propriedade

ra conhecer de perto toda a fazenda. “Nosso
objetivo era apresentar o dia a dia, o que
acontece em cada fase da vida do animal e
como é feito cada processo. Dar a esta pessoa
a oportunidade de vivenciar o caminho do leite
até que ele esteja pronto para ser entregue”,
ressalta o produtor.
A colaboradora Faine Oliveira de Sousa foi a
primeira a participar desse movimento. Hoje
ela é secretária do setor de Pecuária Leiteira e
já comemora seus 10 anos de trabalho na
Cooperativa. “Esta foi a minha primeira visita a
uma propriedade de leite, apesar de estar
muito próxima delas por meio de relatórios de
fechamento, controle leiteiro, técnicos de
campo e cadastro de animais. Pude conhecer
todos os procedimentos e o produtor me
explicou a importância da agilidade nos pro-
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cessos que resultam nos documentos e
registros de animais, para que as informações
estejam sempre atualizadas”, conta Faine.
Faine,
secretária da
Pecuária
Leite, visitou
a fazenda e
conheceu
mais sobre
os processos

A data da visita foi escolhida estrategicamente: dia da reunião semanal, uma das
ferramentas de gestão implantadas com o
curso. Faine acompanhou a pauta, que
discorre sobre os acontecimentos da semana,
planejamento de atividades, novos projetos e
projetos finalizados.
“Através da interação com os colaboradores
da fazenda, identificamos melhorias nas
atividades administrativas que interagem com
as da fazenda: que as informações devem ser
legíveis e alguns processos devem fluir de
modo mais prático. Todos os temas apontados
foram extremamente relevantes para ambos
os lados, seja para esclarecimento de dúvidas,
críticas e sugestões”, reforçou a colaboradora.
“Se fizermos mais vezes estas atividades
poderemos enriquecer nossas reuniões de
alinhamento
dentro
da
cooperativa
e
proporcionar melhores serviços ao cooperado.
Por eu estar fazendo 10 anos de Capal, me
senti lisonjeada em poder visitar um produtor,
eu nunca havia entrado numa fazenda de
leite”, complementa.
Arnald também comentou o aproveitamento:
“conseguimos atingir os objetivos propostos
com este exercício, pois de imediato a Faine já
conseguiu analisar vários motivos nas falhas
de registro dos animais, está criando um
método para atualizar o rebanho de uma
maneira mais prática para o produtor e deu
dicas práticas de secretariado”.

Algum tempo depois a ação teve continuidade
com a visita de uma representante do setor de
Comunicação e Marketing da Capal. A
colaboradora Alessandra Heuer também teve
oportunidade de conhecer todo o processo da
fazenda e participar da reunião semanal.
Nesse
dia
especialmente
houve
um
treinamento com a equipe, usando como tema
uma locomotiva. “Dentro do curso de MDA
aprendemos que devemos treinar nossa
equipe constantemente, mesmo que sejam
assuntos já tratados, pois alguns funcionários
mudam e todos precisam estar alinhados. No
treinamento deste dia falamos sobre a nossa
cultura
empresarial,
mostrando
como
funcionamos igual a uma locomotiva, cada um
com sua função, porém, precisando trabalhar
sempre no mesmo ritmo”, explica Arnald.

Equipe passa por treinamentos constantes

Alessandra conta que as reuniões de gestão
são um diferencial nesta fazenda, alinhando as
atividades e fazendo a comunicação olho no
olho, como deve ser em qualquer empresa.
“Esta prática dos nossos cooperados é
essencial para uma boa comunicação entre
empregados e líderes, e também entre os
membros da equipe. Mesmo em um ambiente
de fazenda, com uma grande área e atividades
distintas, eles conseguem reunir a equipe e
manter um clima organizacional saudável e
equilibrado. Também pude colaborar com
algumas dicas de comunicação”, relata.
Os produtores pretendem continuar com essa
prática, que certamente trará ótimos frutos
para ambos. Assim, percebemos que a
interação entre as partes pode ultrapassar o
formato tradicional, oportunizando aprendizado e melhorando o relacionamento.
(COMUNICAÇÃO CAPAL)
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DESTAQUE

Unium participa da Mercosuper para apresentar novidades
e difundir conceitos da intercooperação
A Mercosuper, uma das maiores feiras e
convenções de supermercados do Brasil, teve
como
tema
em
2022
“Conteúdo,
Relacionamentos e Bons Negócios”. O evento,
em sua 39° edição, aconteceu nos dias 5, 6 e
7 de abril, em Pinhais, na Região Metropolitana
de Curitiba (PR).
Mais uma vez, a Unium, marca institucional
das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal,
que atua em segmentos do agronegócio, como
leite, carne suína e trigo, participou da
tradicional feira.
O estande ficou localizado no Espaço da
Ocepar com outras cooperativas paranaenses
e, entre as novidades apresentadas, foram
expostos o leite em pó integral e leite em pó
integral instantâneo, das marcas de lácteos da
Unium, Colônia Holandesa e Naturalle.
A nova linha de lasanhas da Alegra, indústria
de carne suína da Unium, também foi lançada
durante o evento. Houve em exposição, ainda,
outros produtos da linha, como salame, bacon
e calabresa.
Já no segmento do trigo, a Herança Holandesa
apresenta todos os produtos da linha
doméstica de farinha, dentre elas a tradicional,
a integral e a premium, assim como os
produtos para panificação.
Além da exposição nos produtos na feira,
Auke Dijkstra Neto, representante da Unium,
ressalta a importância de apresentar ao mer-

Estande da Unium na Mercosuper

cado os diferenciais da intercooperação. “As
cooperativas paranaenses Frísia, Capal e
Castrolanda separadamente não possuíam
tamanho nem produção em escala para
conseguir resultados nacionalmente. Com a
criação da Unium, marca institucional que
representa a intercooperação das companhias,
hoje, unidas, as três são o segundo maior
produtor de leite do país. Esse modelo oferece
diversas vantagens, como o investimento em
tecnologias, espaço maior no mercado,
produtividade e maior valor agregado, assim
como a qualidade já reconhecida dos produtos
e uma estrutura de governança própria”,
finaliza.
Capal
A Capal também esteve presente na Mercosuper, não com um estande, mas com a
presença
dos
colaboradores
Newton
Openheimer (coordenador do Negócio Café),
Matheus Baron (supervisor do Posto de
Combustíveis) e Alessandra Heuer (analista de
Comunicação
e
Marketing).
Foi
uma
oportunidade para fazer networking com
varejistas e impulsionar a venda do café Capal.
(COMUNICAÇÃO UNIUM, COM
INFORMAÇÕES CAPAL)
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INTEGRAÇÃO

Boas-vindas aos cooperados admitidos!
No mês me março, foram 30 cooperados admitidos. Sejam bem-vindos!
Atualmente, nosso quadro social conta com 3.479 cooperados.
COOPERADO(A)
ELVIRA PENA ESTEVES
JOSÉ ADELINO DOS SANTOS
RAFAEL CARNEIRO
SAMIR HADDAD E SAMIRA HADDAD AYUB
ELEZANA Mª AMARAL DE OLIVEIRA HERBRAN
AGRO PECUÁRIA LTDA
JOSÉ CORREA
ANTÔNIO TRAVENSOLLI
FLÁVIA REGINA GAUDÊNCIO TONON
MAURÍLIO ALVES DA ROCHA
HILTON DECOL
REJANE APARECIDA PERÚCIO
EDUARDO MURBACH JÚNIOR
CESAR RODRIGUES DE ALMEIDA
WILLIAN SALVI PIRATELO
BRAZ BENÍCIO PENTAGNA
LEDA Mª DE FREITAS GOMES MENDES
LEONILDA TARIGOI LEAO
LOREDANNE APARECIDA PINTO
MARLON JOSÉ DE BARROS
REGIANA DOGNANI
ANTÔNIO OLÍMPIO DE MACEDO
JOÃO RICARDO BEZERRA
DIEGO GARCIA BATISTA
MARCELO APARECIDO ROCHA
AGROPECUÁRIA KAMONKA
ANTÔNIO LUÍS AÍDA
FÁTIMA AP. DE CAMPOS CRAVISKI
SIDNEI VEIGA
ANNETTE GRANVILLE URBAN

UNIDADE
ARAPOTI PR
ARAPOTI PR
ARAPOTI PR
ARAPOTI PR
CARLÓPOLIS PR
CARLÓPOLIS PR
CURIÚVA PR
CURIÚVA PR
FARTURA SP
IBAITI PR
IBAITI PR
ITARARÉ SP
ITARARÉ SP
JOAQ TÁVORA PR
JOAQ TÁVORA PR
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARIVAÍ SP
TAQUARIVAÍ SP
WENC BRAZ PR
WENC BRAZ PR
WENC. BRAZ PR

ATIVIDADE
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
CAFEICULTURA
PEC/CORTE
AGRICULTURA
AGRIC/PEC. CORTE
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
PEC/LEITE
AGRICULTURA
PEC/CORTE
AGROPECUÁRIA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
PEC/LEITE
AGRICULTURA
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ACONTECEU

Descarte Certo coleta resíduos veterinários
no Paraná e em São Paulo
Dos dias 05 a 07/04, aconteceu a coleta do
Descarte Certo nas Unidades de Arapoti,
Wenceslau Braz, Santana do Itararé, Taquarituba, Taquarivaí, Itararé, Joaquim Távora,
Carlópolis, Ibaiti e Curiúva, e no município de
Piraí do Sul. O volume coletado ultrapassou
as 10 toneladas.
Houve uma participação expressiva, o que
evidencia a responsabilidade ambiental dos
associados. A coleta não é realizada somente
para cumprir exigências legais, mas objetiva a
conscientização contínua dos associados para
o cuidado e a preservação do meio ambiente.

Clique aqui para
inscrever-se e
receber o link da
live em seu e-mail!

Ou acesse o QR code:

AVISO

Plantão - Arapoti
A partir de 23/04 - plantão aos sábados para defensivos, fertilizantes e sementes em Arapoti.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Os contratos futuros do complexo soja fecharam
em alta no grão, no óleo e mistos no farelo na
quinta-feira. As exportações norte-americanas
de soja reportadas pelo USDA para a semana
finalizaram o mês de março dentro do limite das
expectativas dos analistas, além disso, há a
expectativa na redução para os estoques de
passagem de soja dos Estados Unidos em
2021/22, dos estoques globais e nas estimativas
de safra da América do Sul que também deverão
ser cortados.

O
mercado
interno
apresentou
melhor
movimentação nas principais praças de
negociação do país, as cotações avançaram no
físico e melhores negócios foram registrados os
ganhos acentuados em Chicago que subiu mais
de 33 pontos nos principais vencimentos
durante o dia impulsionaram os preços
doméstico
dando
melhor
ritmo
à
comercialização.

MILHO
Os contratos futuros da CBOT subiram nesta
quinta-feira, com o mercado ajustando posições
frente ao relatório de oferta e demanda a ser
divulgado pelo USDA. O relatório semanal de
exportações norte-americanas fechou o mês de
março com números dentro do limite das
expectativas dos analistas. Mercado interno
com baixo interesse de compra pelos deman-

dantes, as cotações seguem em desvalorização
na maioria das regiões a pressão adicional vem
da segunda safra que tem se desenvolvido
positivamente nas principais regiões produtoras.
Com isso, os referenciais atuais de preços
seguem se aproximando dos contratos a termo
para entrega de milho no segundo semestre.

TRIGO
As bolsas norte-americanas encerraram em
baixa nesta quinta-feira, sem novidades em
relação à guerra na Ucrânia, os investidores se
posicionaram à espera do relatório de oferta e
demanda do USDA. A expectativa do mercado é
de que os estoques finais dos Estados Unidos
em 2021/22 sejam maiores em relação ao mês
anterior. No mercado interno os produtores
seguem focados na comercialização da safra de

verão enquanto iniciam os trabalhos de plantio
do trigo em algumas regiões de produção, as
condições climáticas são boas, o que deve
permitir o avanço dos trabalhos dentro da janela.
Os moinhos continuam acreditando que os
preços internacionais acomodando e com o
dólar mais fraco poderão encontrar momentos
mais atrativos para aquisições.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
• Mês de março foi de alta forte para o mercado
de UHT. Nesta última semana, preços se
mantiveram estáveis diante de maior dificuldade
para realização de volumes nas vendas ao
varejo.
• Assim como para os demais derivados, o mês
de março foi de subidas nos preços dos leites
em pó. O produto segue favorecido pelos preços
internacionais
elevados
e
pela
baixa
disponibilidade para importação. Nos últimos
dias, os relatos sobre demanda foram
ponderados, indicando estabilidade. A recente
valorização do real frente ao dólar liga o alerta
quanto ao produto estrangeiro, mas a escassez
de oferta deve “atrasar” o avanço das
importações.

• A movimentação no mercado de muçarela na
última semana do mês, em termos de preços, foi
a mesma do restante do periodo - houve subida
nos valores praticados. Entretanto, o repasse
tem gerado dificuldade para o giro de vendas,
tendo sido uma semana, segundo relatos, de
muitas cotações e nem tantas negociações
fechadas assim. Embora o movimento seja
comum ao fim do mês, fica a expectativa para o
início de abril.
• O cenário para o requeijão e para o leite
condensado durante o mês de março foi muito
parecido com o dos demais derivados. Embora
não estejamos falando de um “mar de rosas” em
termos de demanda, ao menos foi possível
repassar preços em todas as categorias
levantadas. A expectativa fica para o “aceite” do
consumidor final aos novos preços.

Mercado SPOT
• O mercado spot emplacou nova alta nas
negociações para a primeira quinzena de abril. A
elevação, no fim das contas, foi menor do que a
especulada inicialmente. Houve relatos de
desistência na compra em determinadas regiões
por empresa relevante para o mercado;
• A escassez de leite no campo, a manutenção
em patamar elevado dos preços dos derivados,

a movimentação de menos volume de vendas e
maior volume de compras no spot, fizeram com
que os preços avançassem;
• O desempenho mais travado em termos de
volume de vendas nas negociações com o varejo
nos últimos dias de março, entretanto, de
alguma forma seguraram para que os preços não
subissem ainda mais.
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Mercado Spot

BOI GORDO
• As frequentes avaliações do gado alimentado
no primeiro trimestre de 2022 somadas às
quedas de preços dos bezerros (8 – 12 meses) e
do gado magro trouxeram algum alívio para os
terminadores no Brasil.
• Esse cenário estreitou a relação de troca entre
bovinos alimentados e bezerros/gado magro,
que, em março, foi o mais favorável aos
terminadores em dois anos.
• Neste ano (21/dez/22/mar/22), enquanto os
preços do boi gordo (Índice CEPEA/B3, São
Paulo) aumentaram 4,03%, em termos reais,
com média de R$ 344,94/arroba (15 quilos) em
março, as cotações para os bezerros vendidos
no
Mato
Grosso
do
Sul
(Índice
ESALQ/BM&FBovespa) caíram 8,71%, para R$
2.800,88/cabeça no mês passado.

• Assim, um bezerro vendido no MS em março
valia 8,12 arrobas de gado alimentado (SP), a
relação
de
troca
mais
favorável
aos
terminadores desde março de 2020, quando
estava em 8,9 arrobas por bezerro.
• A relação de troca média entre gado
alimentado e bezerro, calculada pelo Cepea
desde 2000, é de 7,71 arrobas/bezerro. Assim, a
relação de troca no mês passado ficou
ligeiramente 5,31% acima da média. Segundo
cálculos do Cepea, o momento mais favorável
aos finalizadores foi em novembro de 2004,
quando a relação de troca foi de 6,03
arrobas/bezerro.
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CAFÉ
O mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações
desta
quinta-feira
com
desvalorização para os principais contratos na
Bolsa de Nova York. O mercado abriu o dia com
valorização, mas voltou a recuar durante o
pregão com a alta do dólar ante ao real e ainda
com a preocupação do consumo no Leste
Europeu.

"Os preços do café continuam sendo
prejudicados pela preocupação de que a invasão
da Ucrânia pela Rússia inviabilize a economia
global, o que poderia conter os gastos dos
consumidores e reduzir o consumo e a demanda
de café, à medida que os consumidores apertam
os cintos e limitam suas visitas a restaurantes e
cafés", voltou a destacar a análise do site
internacional Barchart.

SUÍNOS
O mercado brasileiro de suínos seguiu a semana
com ambiente de negócios travado e
especulado, porém apresentou melhor fluidez
em relação semanas anteriores com frigoríficos
mais ativos nas compras. Há a expectativa de
avanço do consumo dos cortes nos próximos
dias devido a entrada da massa salarial na
economia. O alto preço da carne bovina no

varejo e o ganho de atratividade da carcaça
suína frente ao frango congelado também são
elementos favoráveis para o escoamento. O
setor deve seguir buscando ajuste de produção,
via redução de nascimentos e controle do peso
médio, para que o mercado encontre ponto de
equilíbrio no médio e longo prazo.

DÓLAR
O dólar comercial fechou em alta de 0,55%,
cotado a R$ 4,7410. A moeda operou em
elevação durante toda a sessão, refletindo o
aumento iminente dos juros nas economias
desenvolvidas, além da pressão inflacionária
doméstica e global. No Brasil, o Ministério de
Minas e Energia indicou José Mauro Ferreira de
Coelho para presidir a Petrobrás e o governo

indicou Marcio Andrade Weber para presidir o
conselho de administração. As indicações
devem ser aprovadas em assembléia geral
ordinária no dia 13 deste mês. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 4,6900 e a máxima de R$ 4,7730.
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