METODOLOGIA JOX
Tempo de existência

A JOX opera no ramo de prestação de Serviços desde Fevereiro de 1992.
O objetivo é levar informações aos seus clientes de maneira pontual, pautada em dados
atualizados no mercado agropecuário.
Objeto de pesquisa

Mercados de Aves (Frango vivo e abatido, e Aves de descarte); Bovinos, Suínos, Ovos, Milho,
Soja e Financeiro.
Localidades

Estado de São Paulo, embora haja algumas referências de outros Estados, dependendo do
produto.
Tipo de informações oferecidas

Relacionadas às condições dos mercados analisados, ou seja, oferta e demanda, preços
praticados e contexto do dia.
Periodicidade da pesquisa

Diária
Fontes pesquisadas

Agentes dos mercados da cadeia produtiva e de comercialização, sejam eles vendedores ou
compradores.
Definição de cada posicionamento

O conteúdo pesquisado, através de diversos canais de comunicação, será trabalhado com base
nos critérios usados para cada produto.
Procede-se com um cruzamento de informações com a parte compradora ou vendedora, sendo
finalizado com um comentário que explanará, de maneira sucinta, a história do mercado do dia; e
os preços serão definidos, sendo atribuídos valores mínimos e máximos, estabelecendo a faixa
em que foram praticados.
Alguns mercados chegam somente a uma referência, enquanto em outros a maioria das
negociações ocorrem dentro dos intervalos indicados, mas podem ter seus desvios. A Estatística
é a nossa principal ferramenta neste momento.

Veículos da Informação

“Posicionamento de Mercado JOX” - Boletim diário.
“JoxRealTime” - Notícias no site.
“ComparaPrecoJox” - Comparativo de preços.
“InformaJox” - SMS informativo.
“CartaJox” - Boletim semanal
Propósito

Nunca captar uma informação que seja apenas intenção. Priorizamos a tomada das mesmas após
a efetivação dos negócios. Por este motivo, só começamos as coletas na parte da tarde, embora
no decorrer do dia já tenhamos uma tendência.
Abordagens

Aves

à Frangos à Frango Vivo e Frango Abatido (frango inteiro, peito, coxa e asa,
resfriados e congelados)
à Aves de descarte (Poedeiras branca e vermelha e Matriz de Corte)

Bovinos

à Boi gordo, Vaca gorda, Bezerro, Boi Magro, Cortes (dianteiro,
ponta de agulha e vaca casada)

Suínos

à Terminados, Carcaças e Cortes (pernil, costela e carré)

Ovos

à Extra branco.

Milho

à Disponíveis nas condições Cif e Fob.

Soja

à Farelo, Óleo Degomado de 7% e 12% e grão.

Financeiro

à Dólar Ptax e Paralelo, Euro, Ouro, NPR, Poupança, Fundo de Renda
Tarifa Básica Financeira, Taxa Referencial e TJLP.

Orientação

Para maiores informações entrar em contato.
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