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Mercado travado
Não ata e nem desata, esse é o atual cenário do mercado do boi gordo. Após um bom volume de negócios na
primeira quinzena de março, o ritmo agora é bem diferente, e o principal freio na cadeia pecuária tem sido o
atacado que enfrenta dificuldade em escoar o grande volume de carne no mercado.

“O volume diminuiu muito e em muitos casos não adianta nem baixar o preço da mercadoria, pois o consumo
A não
horaajuda,
da verdade
entãoa pser uma questão de preço mais sim de consumo. Apesar do que; o leilão da carne mais
não chega
barata já começou por ai ...”, esse foi o cenário que encontrei da turma que vive da venda de carne no
mercado de São Paulo.
A esperança do atacado assim como a dos pecuaristas, para animar o mercado, tem nome nesta época do
ano, e é conhecida como “Quaresma”, aqueles 40 dias entre carnaval e a pascoa que o consumidor cristão
diminui o apetite por carne vermelha e da lugar ao bacalhau e chocolate.
Hábitos alimentares a parte, o fato de existir essa expectativa de um mercado melhor pós domingo de pascoa
(8/abril), faz com que o pecuarista que pensa em negociar seus animais agora espere pela provável melhora,
este fato diminui a oferta momentânea de boi gordo (bom para segurar os preços). Além disso, passado a
quaresma junto com a virada do mês, o mercado deve novamente precisar se abastecer, ou pelo menos se
preparar para uma expectativa de maior consumo (bom também para os preços).
Porem como os preços vão se comportar de verdade, vai depender desse fino ajuste entre oferta e demanda,
pois mesmo após a quaresma, nós ainda temos uns bons 40 dias até que a safra brasileira perca sua força e
comece a depender das suplementações e confinamentos.

DESTAQUES DA SEMANA:
Austrália terá produção recorde de carne bovina diz USDA (valor econômico 19/03/12)
Marfrig e Brasil Foods assinam permuta de ativos (Reuters 20/03/12)
Outono coloca pecuaristas em alerta (Noticias agrícolas 21/03/12)
Produção de carne bovina na Rússia cresce 5,4% (Terra viva 21/03/12)
JBS lucra R$ 25,6 milhões no último trimestre do ano (valor econômico 22/03/12)
“Não vamos mais nos permitir perder dinheiro na Argentina” diz JBS (valor econômico 23/03/12)
Minerva fará nova captação no exterior, diz fonte (valor econômico 23/03/12)
JBS vê primeiro trimestre “desafiador” para negócios de bovinos (valor econômico 23/03/12)
MAPA: encontros na Rússia buscam o fim do embargo a carnes (BeefPoint 23/03/12)
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