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Escalas ajustadas sustentam preços 
 
Nesta quinta-feira, o volume de negociações no mercado físico do boi segue alto. A 
escassez de oferta juntamente com o melhor desempenho das vendas no mercado 
atacado fez com que as escalas de abate das indústrias frigoríficas se tornassem 
mais curtas. Com a maior necessidade de demandar matéria prima para preencher 
as programações de abate da próxima semana, os frigoríficos se posicionaram mais 
agressivamente no mercado, o que consolidou a pressão altista em quase todas as 
regiões do país. Em muitos estados foram registrados negócios realizados a preços 
até R$3,00/@ a cima da referência, a depender do volume e da qualidade do lote. A 
recuperação da demanda interna facilita o repasse dos custos do gado gordo para o 
consumidor final, fazendo com que as indústrias se tornem mais dispostas a ofertar 
preços mais altos. Com isso, os preços se mantiveram sustentados em praticamente 
todos os estados, e as variações positivas ocorrem com maior intensidade nas 
regiões em que a escassez de oferta é mais forte.  
 
Nas regiões de MT e PR, a oferta de animais terminados é alta e os frigoríficos já 
conseguiram estender suas escalas de abate até as próximas duas semanas. Com 
isso, o apetite comprador das indústrias é menor e os preços se estabilizaram. A 
exceção é a praça de Barra do Garças (MT), onde a oferta de animais confinados é 
reduzida e os frigoríficos encontram relativa dificuldade em preencher suas 
programações de abate. No PA e TO, a seca deteriorou a condição das pastagens, 
dificultando o processo de engorda do boi, pressionando os preços para cima. O ritmo 
das chuvas se recuperou no estado do TO e a perspectiva é que a oferta de animais 
prontos para o abate se regularize no longo prazo, estabilizando os preços. No MS, a 
oferta se tornou mais escassa após os frigoríficos testaram preços abaixo da 
referência no mercado. Com isso, o volume de negócios registrados foi relativamente 
menor e há expectativa de novas variações nos preços para os próximos dias, 
dependendo do escoamento da produção para o atacado. Em SP, foram registradas 
negociações em diversos preços, chegando até a R$142/@ AV, a depender do 
volume e da qualidade do lote. 
 
No mercado atacado, as vendas seguem com bom desempenho. Os preços dos 
principais cortes bovinos se mantiveram sustentados, já que a oferta mais reduzida 
vem gradativamente diminuindo os estoques de carne. A expectativa dos agentes é 
que mesmo com o início da segunda quinzena do mês de novembro não irá ocorrer 
o típico movimento de retração das vendas no atacado, portanto, os preços dos 
cortes bovinos sigam o movimento de sustentação.   
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