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Pouca oferta de boi preocupa frigoríficos
O ano de 2011 começou embalado pelo movimento de queda (reajuste) nos preços após a @ do boi gordo ter
registrado seu pico máximo no final de 2010. Uma vez que o consumo, pois o freio no varejo, o momento era de
enxugar os estoques caros para achar um novo e confortável nível para toda a cadeia trabalhar.
Teve muita pressão para que a @ viesse abaixo de R$ 100,00, mais passado os dias vemos que preço ainda
obedece a mais antiga das leis de mercado (oferta X demanda) e como o boi está escasso, frigoríficos apesar do
desconforto na carne sabe que para preencher suas escalas tem que correr atrás do pecuarista.
Ok. Então estamos entrando no período de safra com os preços firmes ao mesmo tempo em que noticias de que
o mercado consumidor (interno e externo) deve permanecer aquecido dando sustentação no preço da @. Mas e
a safra?
A safra já começou, prejudicada pela ultima seca e pela antecipação do gado morto em dezembro, mais já
começou, claro que até maio a oferta de animal pronto para o abate deve aumentar, mais um fato que me
chamou a atenção é de que o mercado começou a aceitar que teremos safra sim, mais também teremos
entressafra.
O contrato Outubro (BGIV11) que não pagava prêmio nenhum começa devagar a ter valorização em relação aos
preços da safra atual.
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Aus trália: Exporta ções recuam 75 em janei ro (Abiec
07/02/11)
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Menos ca rne Argentina (Reuters .a r 07/02/11)
Al ta de ca rne bovina confere sus tenta ção ao
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mercado de frango (Scot consultoria 07/02/11)
Ma to Grosso do Sul todo li vre de aftosa com
va cina ção (Scot consul toria 08/02/11)
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Emba rques de ca rne bovina deve ter cres cimento de
8% a 10% em 2011 (Abiec 09/02/11)
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Merca do de ca rne melhora e gara nte semana de al ta
(Beefponi t 10/02/11)
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