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De olho no boi de pasto.
A alta registrada na arroba durante esse mês de novembro foi muito rápida, porem mais rápido foi o recuo
nos preços observados nessa última semana. Enquanto o varejo aceitava os reajustes da carne, frigoríficos
foram pagando um boi mais caro e tudo caminhava em perfeita harmonia morro acima.

Só que bastou o consumo refugar os primeiros lotes de carne, que os frigoríficos, que até então não
conseguiam comprar boi por preço nenhum, simplesmente saíram das compras ou ofertavam preços até R$
A hora da verdade então p
4,00 abaixo do praticado na semana anterior.
Conclusão: Muito pouco negócio foi efetivado nesses “novos” preços, e as escalas foram enxugadas ficando,
tanto frigorífico quanto pecuarista, sem coragem para se antecipar ao comportamento dos preços que devem
ser praticados agora na virada do mês.
Pelo lado do pecuarista existe a expectativa de que na virada do mês o mercado aqueça novamente, como
naturalmente acontece, só que dezembro temos 13° salário e confraternizações, que tradicionalmente
demandam mais carne e aquece o mercado.
Já pelo lado da indústria, o enfraquecimento da carne exigiu cautela, principalmente pelo momento macro
econômico muito conturbado que o mundo esta passando, o dólar essa semana bateu R$ 1,90 e acendeu um
alerta vermelho maior que saco de papai Noel.
Sendo assim, quem vai definir se os preços voltam a subir neste final de 2011, é ele, ou a ausência dele, o ator
principal desse boletim, nosso querido ruminante, Boi Gordo.

DESTAQUES DA SEMANA:
Produtividade da pecuária brasileira deslancha (SouAgro 21/11/11)
Sindicatos vão emitir GTA (Guia de Transito Animal) no estado. (Acrissul 21/11/11)
Venezuela aumenta compras de carne bovina em outubro (CarneTecBrasil 22/11/11)
Presidente da CNA vê retrocessos no relatório do Novo Código Florestal (Famasul 23/11/11)
Brasil: aumento de 86% das vendas de carne ao Chile após a aftosa no Paraguai (BeefPoint 24/11/11)
Oferta curta de boiada limita pressão de baixa (Scot consultoria 24/11/11)
Comissão do senado aprova texto base do código florestal. (Agencia Estado 24/11/11)
Fechamento do JBS em SP vai à justiça (Portal Exame 25/11/11)
Bahia ganha mais um matadouro frigorifico de bovinos (Agrolink 25/11/11)
Frigoríficos estão conseguindo segurar o boi (Pecuaria.com.br 25/11/11)
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