BOVINOCULTURA DE CORTE
Mercado Interno
No Mato Grosso do Sul, as cotações da arroba

0,39% da vaca. A terceira semana foi marcada pela

do boi e da vaca ao longo de 01 a 26 de junho do ano

retração nos preços, o boi foi cotado ao preço médio

corrente, não deixam claro a direção dos preços. Na

de R$ 138,06/@ e a vaca R$ 128,26/@. A semana

primeira semana a arroba do boi foi cotada R$ 140,71

de 26 de junho encerrou apresentando preço médio

e da vaca R$ 131,00. Na semana seguinte houve

na arroba do boi ao valor de R$ 138,48 e da vaca

valorização de 0,23% no preço da arroba do boi e

R$ 129,04.

Gráfico 1 – Preço médio à vista da arroba do boi, em Mato Grosso do Sul
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Gráfico 2 - Preço médio à vista da arroba da vaca, em Mato Grosso do Sul
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Mercado Futuro
Na ultima semana de junho os preços
negociados

na

BM&F

registraram

e máximo R$ 150,32/@, contratos com vencimento

significativas

em dezembro. As retrações registraram índices de até

retrações. No dia 22/jun o maior valor negociado foi

3,34%, nos valores negociado sem contratos com

R$ 153,00/@, em contratos com vencimento para

vencimento para agosto. A semana de referência

novembro; no dia 26/jun os valores negociados

registrou negócios com vencimento em maio de 2016,

estiveram entre R$ 144,00/@, para contratos de julho

ao preço de R$ 150,80/@.

Gráfico 3 – Preço médio dos contratos futuros do boi gordo
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Relação de troca
Analisando as condições de uma das categorias

comprava 1,38 boi magro. Os preços do boi magro foi

de animais para reposição, o boi magro, no mês de

quem mais contribuiu para essa variação negativa na

junho/2015, observa-se que a relação de troca com o

relação de troca. No mês de junho de 2014, o preço

boi gordo (16,5@) foi em média 1,15, ou seja, com a

do boi magro encerrou o mês com alta de 0,26%, no

venda de um boi gordo o produtor sul-mato-

mês atual o crescimento foi 7,27%. Em contraponto, o

grossense compra 1,15 boi magro. Houve uma queda

valor do boi gordo que, em 2014, registrou alta de

de 16,67% em relação ao mês de junho de 2014,

0,68% na atualidade decresceu 1,79%.

onde, com o valor da venda de um boi gordo

Gráfico 4 – Relação de troca – boi gordo x boi magro
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