
CENÁRIO ECONÔMICO

PECUÁRIA
DE CORTE

a
n t e c i p a

c n a
Outubro de 2018

APESAR DA BOA RECUPERAÇÃO, PREÇO DA ARROBA BOVINA ESTÁ 
PRESSIONADO PARA BAIXO NOS ÚLTIMOS MESES DE 2018

Preço diário da @ bovina em  SP

Relação de troca entre sacas de milho 
e @ bovina

Relação de troca
bezerro x boi gordo
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Para aliviar a pressão de pastejo e permitir que haja 
um melhor aproveitamento da capacidade suporte 
do pasto durante a seca, entre maio e junho ocor-
re período de maior descarte de animais. Em 2018, 
porém, com o advento da greve dos caminhoneiros, 
paralisando o mercado por praticamente 15 dias, 
houve o acúmulo de animais que seriam abatidos 
naquele período, além daqueles que seriam abati-
dos na sequência, alongando a escala de abate do 
frigorífico e permitindo que estes trabalhassem com 
maior folga, ampliando a derrubada no preço da @.

Após esse período, as exportações de carne bovina 
ajudaram a aquecer o mercado. No acumulado dos 
nove primeiros meses de 2018, em comparação ao 
ano anterior, as exportações aumentaram mais de 
13%. A recente desvalorização do Real, ocorrida em 
agosto e setembro, pode ter contribuído para elevar 
as exportações.

A demanda externa e a redução da oferta de boi gor-
do para abate ajudaram na recuperação do preço 
da arroba nos últimos meses.
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Preço físico e Preço futuro da @ bovinaUm dos principais motivos que levaram a redução 
da oferta de boi gordo no segundo semestre foram 
as reduções no primeiro giro dos confinamentos. 
Isto ocorreu porque, no período em que o produtor 
se planejava para realizar o primeiro giro do confina-
mento (em maio), as relações de troca que regem o 
confinamento - reposição e nutrição - estavam des-
favoráveis, fazendo com que pecuaristas optassem 
pela manutenção do gado a pasto.

Em agosto e setembro, as relações de troca me-
lhoraram, o que propiciou maior rentabilidade na 
atividade e atraiu o produtor para o segundo giro, 
aumentando a oferta de animais prontos para o aba-
te no final outubro e começo de novembro, pressio-
nando a nova baixa na cotação da @. 

Para os últimos meses de 2018, o preço da arroba 
segue pressionado com tendência baixista. Em ou-
tubro, nos 16 primeiros dias, o preço Cepea já acu-
mula baixa de 1,2%. Em 16/10/2018, o preço físico 
(Cepea) da arroba era de R$ 152,2 enquanto no con-
trato futuro, com vencimento em Maio/19, era ne-
gociado a R$ 147,85. Esse contrato apresenta queda 
de 1,4%, em relação às negociações de setembro, 
demonstrando que o mercado está precificando 
para baixo.

Fonte: CEPEA e Bloomberg | Elaboração: CNA.
Acessado em: 19/10/2018

Por outro lado, a relação de troca de bezerro/
boi está bastante positiva - 2,37, acima da média 
(2017/2018) de 2,28 – e traz um alerta importante 
ao produtor: a reposição está compensando nesse 
momento e tende a reduzir a relação de troca no 
próximo período.
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