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Pessimismo que gera pessimismo
Todos os açougueiros sabem, final de ano é época de festas, o mercado aquece e o consumidor não sai da loja
sem carne, é tempo de aproveitar para remarcar os preços e não deixar essa oportunidade escapar.

Precificado a carne lá em cima, é necessário passar o período das festas para que; caso ainda tenham muita
mercadoria empatada nas prateleiras, o varejo cogitar em baixar os preços. Já o mercado da arroba é
diferente, obedece a dinâmica diária de oferta e demanda, onde escalas confortáveis servem para frigoríficos
A hora da verdade então p
tirarem o pé da compra e deixarem a oferta de gado determinar o novo piso do mercado.
Hoje a 15 dias para o final de 2011, o comercio com seus estoques cheios de carne cara continua esperando o
consumidor fazer o seu papel, que é o de gastar sempre um pouco mais do que deve neste ambiente natalino
que impera nesta época do ano. Só que nessa espera do varejo o boi sofre e o mercado pecuário vem
amargando queda em cima de queda, impulsionado também por uma expressiva oferta de fêmeas vazias
vitimas de um ano marcado por seca e geada.
Criado esse ambiente pessimista, fica difícil olhar além e observar a arrancada do dólar, que junto com a
queda da arroba, deixou nossa mercadoria 7 % mais competitiva somente nessa 1ª quinzena de dezembro.

DESTAQUES DA SEMANA:
Incertezas no mercado de carnes em 2012 (Valor Econômico 12/12/11)
Banco do grupo JBS quer comprar empresa varejista (Valor econômico 12/12/11)
Marfrig fechou 2011 com chave de ouro, diz Molina (SouAgro 12/12/11)
Prazo para averbação da reserva legal é prorrogado até 11 de abril de 2012 (Noticias Agricolas 12/12/11)
Volume recua, mas receita cambial das carnes cresce quase 15% em 11 meses (Pasturas 13/12/11)
EUA defendem indústria de carne de acusações sobre impactos ambientais (BeefPoint 13/12/11)
Mataboi: plano de recuperação judicial foi aprovado (BeefPoint 14/12/11)
Grupo Frialto vai reabrir unidades em 2012 (Valor econômico 14/12/11)
Marfrig abandona o grupo de trabalho da Pecuária Sustentável (Valor econômico 14/12/11)
Kátia Abreu vai para o 2º mandato frente ao CNA (Valor econômico 14/12/11)
Código Florestal: votação é adiada para março 2012 (Notícias Agrícolas 14/12/11)
India: exportação de carne aumentará em 16% em 2012 – USDA (BeefPoint 14/12/11)
ABIEC: exportações devem crescer 20% em 2012 (Pecuaria.com.br 15/12/11)
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