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Será que volta?
Novembro passou e posso garantir que ele foi o período do ano que mais nos surpreendeu. Primeiro
positivamente, porque logo no início do mês tirou o mercado do marasmo quando jogou o valor da @ no
mercado paulista na casa de R$ 110,00, resultado de um buraco na oferta de animais confinados juntamente
com uma resposta positiva do varejo que acompanhou boa parte da alta.

Em segundo lugar este mês que passou voltou a surpreender, desta vez negativamente, pela velocidade no
A hora da verdade então p
recuo dos preços depois dos primeiros sinais de sobra de carne e consequente queda nos preços do boi
casado. Tamanha foi a velocidade em recuar os preços, que os pecuaristas mais desavisados, ou perderam a
noticia da alta ou ainda acham que boi está valendo acima de R$ 105,00 em SP.
Passado essa turbulência, o mercado começa a achar um novo patamar para realizar seus negócios, nem tanto
ao mar nem tanto a terra. A pressão de baixa perdeu força a medida que os frigoríficos começaram a ir atrás
da mercadoria para o abastecimento do fim de ano, porem as ofertas ainda continuam voláteis, vale a pena
neste momento o pecuarista consultar mais de um frigorífico na hora de comercializar seus animais, pois
diferenças grandes no preço estão sendo registradas de uma planta para outra.
A verdade é que agora, 1ª semana de dezembro, para a arroba voltar a trabalhar na casa de R$ 105,00 a vista
em SP ou acima, o mercado precisava de uma melhora no consumo, que diga-se de passagem ainda não veio
na forma como muitos esperavam. Por outro lado, o boi de pasto também não chega em volume suficiente
para garantir o abastecimento da indústria. Como nesses últimos dias tivemos mais consultas de preço e
tentativas de compra, o mercado ficou bastante enxuto, por isso acredito que uma pequena diferença de peso
num dos lados dessa balança deve pender para um lado, direcionar este mercado e mostrar uma tendência, só
espero que o boi de pasto espere por isso.

DESTAQUES DA SEMANA:
Brasil: Rastreabilidade da cadeia produtiva da carne obtém nova legislação (CarneTecBrasil 28/11/11)
Período de recuos na pecuária Uruguaia (Scot consultoria 29/11/11)
EUA: preços da carne aumentam devido à menor oferta dos últimos 50 anos (BeefPoint 30/11/11)
Seae aprova arrendamento do Mercosul pelo Marfrig (BeefPoint 30/11/11)
Missão Russa visita frigoríficos brasileiros, procuram fim de embargo (CarneTecBrasil 30/11/11)
Missão de Cosalfa vai a região do Paraguai com foco de aftosa (Valor econômico 01/12/11)
Confinamento de gado no MT aumenta 28.9% (Valor econômico 01/12/11)
Uruguai poderá exportar carne a Venezuela (BeefPoint 01/12/11)
Governo de Entre Ríos compra planda da JBS (Valor econômico 02/12/11)
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