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Mercado volta a respirar

Após sete semanas de queda consecutiva na arroba do boi gordo, o mercado “parece” ter encontrado o fundo
do poço, segundo o CEPEA registrou, a arroba atingiu sua mínima de R$ 93,30 na última segunda-feira. De lá
pra cá o mercado parou de cair e vem esboçando uma recuperação nos preços, nenhuma grande melhora é
verdade, mais pelo menos já deu um certo alívio e tempo para o pecuarista respirar e quem sabe raciocinar
melhor na hora de comercializar seus animais.
A hora da verdade então p
É interessante notar, que o próprio CEPEA divulgou essa semana que os preços observados pela casa, vinham
sofrendo grande distorção de uma planta para outra (as vezes dentro da mesma planta), chegando a registar
no mesmo dia, negócios tanto na casa de R$ 93,00 como a R$ 98,00 a arroba dentro do estado de SP.
A melhor justificativa para isso, é a sequencia de fatos que a pecuária passou nas últimas semanas. Primeiro a
queda que parecia não ter fim, dia após dia, desde que a safra 2012 mostrou sua cara, deixando o pecuarista
cada vez mais desacreditado a cada nova consulta de preço no frigorífico, outro fato que contribui com a
desova de animais, é a estiagem que muitas regiões vêm sofrendo, impossibilitando assim segurar o animal na
propriedade.
Por outro lado, mesmo com a oferta de gado pressionando o mercado, o fato da arroba ter se desvalorizado,
permitiu que os frigoríficos voltassem a ter um resultado positivo na operação, levando a indústria a aumentar
seus abates, permitindo assim que distorções de preços aparecessem no mercado.
O problema é que passado esse período mais tumultuado, a realidade hoje é de um mercado com as câmeras
frias ainda cheias de uma carne num preço que já não remunera tanto assim o frigorífico, ao mesmo tempo
estes tiraram o pé da compra, e as escalas voltaram a encurtar, pois fica muito ariscado tentar adivinhar qual
será o próximo movimento do mercado. Afinal; você tem algum palpite?

DESTAQUES DA SEMANA:
Peso de gado reduzido para expofeiras (Correio do povo 12/03/12)
JBS compra ações e aumenta fatia na Pilgrim´s (valor econômico 14/03/12)
Consumo diário de carne vermelha pode elevar o risco de morte prematura (CarneTecBrasil 14/03/12)
Boa oferta e demanda fraca mantêm boi gordo pressionado (Scot consultoria 15/03/12)
INcendio atinge unidade de bovinos da JBS no Pará (valor econômico 16/03/12)
S&P eleva nota de crédito do frigorífico Minerva (valor econômico 16/08/12)
USDA: Fazendas de cria com até 500 vacas representam 83% das propriedades no país (BeefPoint 16/03/12)
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