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Entressafra com cara e entressafra

Tudo bem que estamos somente no inicio do período chamado de “entressafra”, mais todos os fatores que
caracterizam este período já se fazem presentes hoje, e vários motivos nos levam a crer que o segundo
semestre de 2011 tem tudo para ser um “clássico” período de seca na pecuária nacional.
Não que eu esteja pregando uma seca prolongada, até porque alguns modelos meteorológico apontam que
teremos chuvas em setembro (sem efeitos de “Niño ou Niña”) voltando a normalidade. Porém quando falo
numa entressafra “clássica” alem das características climáticas, sugiro um período onde a oferta restrita de
animais deve falar mais alto que outros fatores como por exemplo a demanda, que continua reprimida.
Observando a recente valorização da arroba, escuto da turma dos otimistas que isso é só a ponta do iceberg do
problema de falta de animais que teremos daqui pra frente, já no lado dos pessimistas, falam que essa alta é em
razão do “buraco” que estamos passando na transição do boi de capim que já acabou e do boi confinado que
ainda não entrou.
Nem tanto a céu nem tanto ao mar, essa é minha opinião. Pois vejo essa recuperação nos preço da arroba como
resultado da menor oferta de gado condizente com o período, e vejo também uma expectativa mais positiva por
parte da indústria com relação a virada do próximo mês, que deve melhorar as vendas da carne com o final do
período de férias escolar.
Então o mercado continua subindo? Continua.... Até quando? Até o volume da gado confinado (que na minha
opinião não será pouco) segurar o mercado.

DESTAQUES DA SEMANA:
Russos aceitam retomar compra de carne do pais (Valor econômico 11/07/11)
Preço do frango e do suíno sobe no estado de São Paulo (DCI – 12/07/11)
Mais sete unidades devem exportar carne bovina para China (Agencia Estado 12/07/11)
Preços das carnes tem subido na esteira do mercado de grãos (BeefPoint 12/07/11)
Exportação de carne para Rússia cresce mesmo com embargo (Agencia Estado 12/07/11)
Cade aprova BRF com restrições para Perdigão e Batavo (Reuters 13/07/11)
Não faltarão interessados por fatia da BRF (Reuters 14/07/11)
Radioactive beef overshadows Japan beef market (MLA 14/07/11)
La carne es un bien escaso (CuencaRural/Argentina 15/07/11)
Arroba volta a fechar a R$ 100 em SP (CEPEA 15/07/11)
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