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Apenas um buraco?
Já tinha quase que jogado a toalha para essa entressafra do boi gordo. O marasmo nos preços durante o mês
de outubro, por um instante fez agente pensar que o boi confinado daria conta do recado impedindo a
valorização da arroba.

Porem, essa virada de mês foi diferente, as escalas cada vez mais curtas já davam indícios de que um ligeiro
aumento na demanda poderia ocasionar uma pressão positiva na arroba. Dito e feito.
A hora da verdade então p
Ainda relutando em pagar acima dos R$ 100,00/@ á vista(SP), para não “inflacionar” o mercado, muitos
frigoríficos picaram seus abates tentando alongar ao máximo sua matança, porem ao que tudo indica essa
escassez de mercadoria na linha de abate começou a fazer falta. E agora como se diz aqui no interior, o boi
passou foi de rabo erguido nos R$ 100,00 e pra cerca-lo agora só no R$101....R$102... ?
Resta saber como andam os confinamentos espalhados por esse Brasilzão, será que todo aquele volume
estimado para esse ano já saiu durante agosto/setembro/outubro? ou será que estamos passando por um
período; como se diz no mercado: por um “buraco” na oferta entre o 1º e 2º turno dos confinamentos?
É difícil responder, com certeza o 1º turno de abate foi amargo para a maioria daqueles que venderam boi nos
últimos meses, agora resta saber se; mesmo desanimados com o preço, tiveram peito para uma nova rodada
ou se de fato, todas as dificuldades encontradas, principalmente as relacionadas ao recebimento de insumos
durante o primeiro turno (maio/junho) levaram a turma a realizar apenas o primeiro tombo?
Como você pode ver, estou colocando mais perguntas do que respostas neste boletim, todas relacionada ao
confinamento, pois a resposta que posso dar em relação a oferta de boi de capim, é que este deve tardar mais
que o previsto.

DESTAQUES DA SEMANA:
Começa a 2ª Fase de vacinação contra a febre aftosa (MAPA 01/11/11)
Russos decidem reabrir acordo na área de carne (Valor econômico 01/11/11)
UE decide manter subsídios agrícolas (BeefPoint 01/11/11)
São Paulo: Oferta de bois pronto para abate não atende a demanda atual (CarneTecBrasil 02/11/11)
Paraguai: Erro humano causou foco de aftosa (Coan consultoria 03/11/11)
Competição no mercado externo de carne bovina deverá aumentar em 2012, prevê USDA (Ruralbr 03/11/11)
Índia deve superar EUA na exportação de carne (Valor econômico 04/11/11)
Lucro do Minerva cai 36,5% no terceiro trimestre, para R$ 15,5 milhões (Valor econômico 04/11/11)
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