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Oscilações.
O mercado muda, oscilações são o reflexo disso, o importante é saber como tirar proveito no meio das
oscilações, já que num primeiro momento oscilações causam incertezas que por ventura geram
oportunidades. No caso da pecuária onde tradicionalmente as comercializações costumam ser pontual, tentar
“acertar” os picos de oscilação, foge completamente da competência de quem produz.

Porém vale a pena observar as oscilações como períodos para potenciais inversões de tendências, isto sim é
A hora da verdade então p
interessante para quem produz e faz planejamento, podendo ai tentar tirar algum proveito da situação,
acelerando na atividade, tirando o pé ou simplesmente parando com tudo, para num momento mais oportuno
investir novamente.
O preço do boi gordo continua se valorizando, o da carne deu uma derrapada e isso faz com que os frigoríficos
pensem duas vezes antes de pagar mais caro pelo animal. O mercado futuro que acompanhava essa alta, essa
semana oscilou bastante e devolveu boa parte da alta. Uns dizem que é realização, outros dizem enxergar uma
inversão do movimento de alta, enfim é cedo ainda para tirar conclusões dessa chacoalhada nos preços no
mercado futuro.
Sem saber se os preços vão se acomodar na casa dos R$ 105 ou ganhar folego para uma nova rodada de alta
no curto prazo, oque me chamou mais atenção, tem a ver com uma visão mais de longo prazo (ciclo pecuário),
após a constatação de uma sensível redução nos preços do bezerro, será que estamos próximo de mudar do
ciclo e alta para baixa? Espero que ainda não.

DESTAQUES DA SEMANA:
MT coloca-se em 2º lugar de exportações de carne bovina no Brasil (CarneTecBrasil 14/11/11)
Rússia mudou prazo de validade para carne resfriada do Uruguai (BeefPoint 16/11/11)
Exportações de couro cresce 21% em outubro (Valor Economico 16/11/11)
Caem exportações de gado em pé (Pecuária.com.br 17/11/11)
Rússia suspende compra de carne do Marfrig (BeefPoint 17/11/11)
Atacado, que puxava a carne, agora empurra. (Carta Pecuária 17/11/11)
Exportações de carne bovina sofrem queda em Mato Grosso do Sul (CarneTecBrasil 17/11/11)
En apenas dos años, el consumo de carne en la Argentina cayó 32% (CuencaRural 18/11/11)
China meat production to increase in 2012, except for beef (MLA 18/11/11)
Preço da carne no mundo tem valorização de até 6.3% em 30 dias (BeefPoint 18/11/11)
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