BOVINOCULTURA DE CORTE
MERCADO INTERNO
No Mato Grosso do Sul a segunda semana

uma tendência baixista ou algo pontual e

de dezembro/2015 iniciou com boi gordo cotado

momentâneo, tendo em vista que 2015 foi um

ao valor de R$ 131,44/@ e a vaca a R$ 126,91/@.

ano de oferta menor de animais terminados.

Os valores registrados são inferiores aos cotados

A demanda ainda não esboçou reação

no primeiro dia de dezembro, 3,1% e 3%,

capaz de contribuir para a reversão dessa pressão

respectivamente. Houve aumento de oferta,

baixista. Nos próximos dias a expectativa é que

entrada de animais terminados em confinamento,

se intensifique o consumo. Porém, não se pode

semiconfinamento e até de boi a termo, no caso

afirmar que seja duradouro, já que o cenário

de indústrias de maior porte que se utiliza dessa

mostra

ferramenta. Os recuos registrados nesse período

aumento do desemprego e renda menor.

redução

na

massa

salarial

com

o

já refletem em preços menores que aqueles

As escalas de abates extrapolam a primeira

cotados no mesmo período de 2014. É preciso

quinzena de dezembro/2015, são em média, 13

acompanhar um pouco mais para avaliar se os

dias.

números registrados podem ser considerados

Gráfico 1 - Preço médio à vista da arroba do boi, em Mato Grosso do Sul, nov e dez/2015
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Fonte e Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal
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Gráfico 2 - Preço médio à vista da arroba da vaca, em Mato Grosso do Sul, nov e dez/2015
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Fonte e Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal

MERCADO FUTURO
O preço da arroba do boi gordo na

R$

146,98/@.

Nos

contratos

de

maio

e

BM&FBovespa fechou 07/12/2015 (segunda-feira)

outubro/2016, as cotações para a arroba foram

com alta na maioria dos contratos em relação à

R$

sexta-feira

de

valorizou 0,04% em maio e retração de 0,64%

R$

nos vencimentos de outubro/2016.

(04/12).

dezembro/2015

Os

registraram

contratos
preços

de

148,05

e

R$

152,02,

respectivamente,

146,60/@, alta de 0,03%. Para os negócios com

O Indicador Esalq/BM&F para o boi gordo

vencimento em janeiro/2016, a arroba fechou

registrou valor de R$ 146,28/@, alta de 0,51%

ao valor de R$ 146,90, relativamente estável

frente ao R$ 145,54 cotado na sexta-feira (04/12).

frente aos R$ 146,91 da sexta-feira e retração de

O acompanhamento Cepea/Esalq dos custos

0,41 em relação aos negócios de 01/12 (terça-

mostra que no período de janeiro a outubro de

feira). Nos contratos de fevereiro/2016 a arroba

2015 o Indicador Esalq/BM&F registrou alta de

foi negociada ao valor de R$ 148,08 refletindo

0,47%. O Custo Operacional Efetivo (COE) no

alta de 0,05%. Os vencimentos de março/2016

Mato Grosso do Sul teve alta de 8,47% (gráfico 4).

foram cotados ao preço de R$ 147,29/@,

Custos crescentes demandam cautela continua e

valorização de 0,20%. Os contratos de abril/2016

intensa dos produtores quanto aos gastos dentro

foram negociados no dia 04/12, registrando

da porteira.
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Gráfico 3 - Preço médio dos contratos futuros do boi gordo, em R$/@*
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Fonte: BM&F | Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal

Gráfico 4 – Variação acumulada do Indicador Esalq/BM&F e COE
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