BOVINOCULTURA DE CORTE
MERCADO INTERNO
No Mato Grosso do Sul, os preços da arroba

A alta nos preços não é algo muito factível

do boi e da vaca seguem equilibrados e sustentados

porque a demanda não sinaliza recuperação. O

em patamares acima do mês de agosto, o boi

recebimento das famílias no início de mês poderá

encerrou a semana cotado ao preço médio de R$

impulsionar o aumento das vendas, no entanto é

134,04/@, ligeira retração de 0,13% frente aos R$

momentâneo e pode não ser tão representativo a

134,21 da semana anterior e a vaca R$ 128,90/@,

ponto de influenciar na valorização da arroba. As

queda mínima de 0,01%.

vendas para o mercado internacional, por si só, não

Os preços devem permanecer sustentados
pela restrição da oferta, já que a demanda se
mantém enfraquecida.

serão suficientes para elevar os preços internos.
A escala de abates no Mato Grosso do Sul
permanece em 08 (oito) dias.

R$/@*

Gráfico 1 – Preço médio à vista da arroba do boi, em Mato Grosso do Sul, setembro/2015
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Gráfico 2 - Preço médio à vista da arroba da vaca, em Mato Grosso do Sul, setembro/2015
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MERCADO FUTURO
Os preços da arroba do boi gordo na BM&F

outubro/2015, ao valor de R$ 147,15, ligeira alta de

registraram tendência decrescente no período de 21

0,41% frente ao valor de R$ 146,55/@ de 25/09.

a 25 de setembro de 2015, para a maioria dos

Para os vencimentos em novembro/2015 o valor

contratos. Na segunda-feira (28/09) houve ligeira

da arroba fechou a R$ 150,00, alta de 0,33% em

recuperação

relação

dos

preços

nos

contratos

com

aos

R$

149,50/@.

Os

dezembro/2015

alta

em

151,26/@, alta de 0,30 e por fim o contrato de

outubro/2015, período ainda da ”entressafra” de

maio/2016 fechou ao valor de R$ 148,00/@, sem

bovinos.

variação em relação à sexta-feira.

nos

contratos

com

vencimento

preços

de

de

vencimento no último trimestre de 2015, a maior
foi

registraram

contratos

R$

Os contratos de setembro/2015 fecharam a

O Indicador Cepea/Esalq para o boi gordo

segunda-feira, 28/09, ao valor de R$ 144,35/@,

fechou em R$ 144,20/@, queda de 0,46% em

discreta retração de 0,03% quando comparado à

relação ao dia 25/09.

sexta-feira. Os negócios com vencimento em

Gráfico 3 - Preço médio dos contratos futuros do boi gordo, em R$/@*
154,00
152,00
150,00
148,00
146,00
144,00
142,00
140,00
138,00

setembro/2015

outubro/2015

novembro/2015

dezembro/2015

Fonte: BM&F | Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal
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