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Com o pé na safra
As chuvas, o calor e até as luzes de natal, tudo isso nos faz lembrar a safra está ai. Tudo bem que alguns
pecuaristas podem falar para irem em sua propriedade pra ver que boi de pasto ainda esta lonnnge de ser
uma realidade, mais a verdade é que o mercado já olha para a safra de 2012, preocupados em como ela será
escoada, e o mais importante, que preços serão praticados.

Apesar do que, conforme o período que estamos passando, mais importante do que ficar de olho na oferta de
A hora da verdade então p
animais, que temos certeza de que vão aparecer durante esta safra que se inicia (números mais confiáveis
mostram um aumento da ordem de 2,3%), é saber como será a procura, ou seja, analisar a demanda que nos
aguarda em 2012.
Afinal, estamos em plena época de festas de fim de ano, onde normalmente temos o consumo mais aquecido,
e os preços não estão conseguindo se segurar. Desde que tivemos um repique de preços em novembro
passado quando a arroba paulista beliscou os R$ 110,00, os preços só fizeram por recuar, dia após dia.
Analisar o porque do mercado ter subido tanto em novembro e agora não estar mais se segurando, perde um
pouco a razão já que o que passou faz parte do passado. A realidade é que hoje com ofertas a preços menores
dia após dia, o frigoríficos tem conseguido alongar suas escalas. Com a presença dos primeiros animais de
pasto nas salas de abate, é sabido que atrás dele tem toda uma safra a ser desovada.
Sendo assim; o que pode levar os frigoríficos a ligarem atrás do pecuarista novamente, é a falta de carne que
depende principalmente do desenrolar das economias, não só a brasileira que tem perdido um pouco do seu
folego como principalmente das economias estrangeiras que hoje estão de dar dó.

DESTAQUES DA SEMANA:
Brasil reabre importação de carne do Paraguai (Scot consultoria 05/12/11)
Austrália deve ser maior exportador de carne bovina em 2011 (BeefPoint 05/12/11)
JBS vende unidade de bovinos na Argentina por US$ 16 milhões (CarneTecBrasil 05/12/11)
Carne bovina Australiana registra crescimento das exportações em novembro (Terra Viva 06/12/11)
Minerva vê o mercado em crescimento em 2012 (Valor econômico 06/12/11)
Senado aprova novo Código Florestal (Agencia estado 07/12/11)
Mercado de carne bovina perde sustentação, cortes caem 1,3% (CarneTecBrasil 07/12/11)
Korean beef imports up 22% this year (MLA 07/12/11)
Cade dá aval a negócio entre BRF e Marfrig (Valor econômico 08/12/11)
Firm market expected well into 2012 – FAO (MLA 09/12/11)
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