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ANÁLISE DE MERCADO

PREÇOS PECUÁRIOS

Boi  
Gordo

R$/@ - à vista
Variação US$/@

Anterior Hoje

SP - Barretos 91,00 91,00 - 53,93

SP Andradina 91,00 91,00 - 53,93

SP - Araçatuba 92,00 92,00 - 54,52

MS - Leste 89,00 89,00 - 52,74

MS - Sudeste 90,00 90,00 - 53,34

MS - Campo Grande 89,00 89,00 - 52,74

BA - Oeste 84,00 84,00 - 49,78

GO - Sul 88,00 88,00 - 52,15

GO - Goiânia 89,00 89,00 - 52,74

MG - BH 87,00 87,00 - 51,56

MG - Triângulo* 89,00 89,00 - 52,74

MT - Norte 84,50 85,00 0,59% 50,37

MT - Cuiabá 84,00 85,00 1,19% 50,37

PA - Paragominas 85,00 85,00 - 50,37

PA - Redenção 85,00 85,00 - 50,37

TO - Norte* 87,00 87,00 - 51,56

TO - Sul* 87,00 87,00 - 51,56

RS - Bagé** 2,70 2,70 - 48,00

* A prazo  ** R$/kg

Vaca 
gorda

R$/@ - à vista
Variação US$/@

Anterior Hoje

SP - Barretos 86,00 86,00 - 50,97

SP Andradina 86,00 86,00 - 50,97

SP - Araçatuba 86,00 86,00 - 50,97

MS - Leste 85,00 85,00 - 50,37

MS - Sudeste 85,00 85,00 - 50,37

MS - Campo Grande 85,00 85,00 - 50,37

BA - Oeste 81,00 81,00 - 48,00

GO - Sul 83,00 83,00 - 49,19

GO - Goiânia 83,00 84,00 1,20% 49,78

MG - BH 82,00 82,00 - 48,60

MG - Triângulo* 83,00 83,00 - 49,19

MT - Norte 77,00 77,00 - 45,63

MT - Cuiabá 77,00 78,00 1,30% 46,22

PA - Paragominas 79,00 79,00 - 46,82

PA - Redenção 78,00 78,00 - 46,22

TO - Norte* 79,00 79,00 - 46,82

TO - Sul* 79,00 79,00 - 46,82

RS - Bagé** 2,40 2,40 - 42,67

FÍSICO /FUTURO

http://twitter.com/xp_agro
http://twitter.com/xp_boi

GRÃOS

Praça Hoje Mês Ano Média 
Histórica

MS - Leste -2,20% -3,30% -7,20% -5,55%

MS - Sudoeste -1,10% -2,65% -7,33% -5,71%

MS - Campo Grande -2,20% -3,55% -7,32% -6,69%

BA - Oeste -7,69% -9,79% -7,88% -11,28%

GO - Sul -3,30% -4,32% -7,98% -4,50%

GO - Goiânia -2,20% -4,65% -8,42% -7,10%

MG -  BH -4,40% -5,74% -6,10% -6,22%

MG - Triângulo -2,20% -4,70% -7,80% -4,33%

MT - Norte -7,14% -9,87% -13,13% -15,26%

MT - Cuiabá -7,69% -9,19% -10,19% -9,69%

PA - Paragominas -6,59% -9,14% -9,39% -14,38%

PA - Redenção -6,59% -9,59% -13,00% -17,29%

DIFERENCIAL DE BASE

Carcaça Anterior R$/Kg Variação

Traseiro 1x1 7,30 7,30 -

Dianteiro 1x1 4,85 4,85 -

Traseiro Avulso 7,40 7,40 -

Dianteiro Avulso 4,60 4,60 -

Ponta de agulha (charque) 4,90 4,90 -

Ponta de agluha (consumo) 4,40 4,40 -

Boi Casado 6,03 6,03 -

Vaca Casada 5,70 5,70 -

País US$/@

Brasil 53,93

Estados Unidos 57,07

Paraguai 45,90

Uruguai 49,50

Argentina 61,14

Proteína R$

Frango vivo (kg) 1,90

Suíno CIF/@ 58,50

Derivado (SP) R$/Kg

Couro verde 1,25

Sebo 1,25

Boi Cepea-ESALQ (R$/@) 94,13

Bezerro (R$/cabeça) 712,23

Diferença Boi/Vaca (%) -5,49%
Indicador Preço Spread

Equivalente físico1 90,49 -0,56%

Spread atacado com osso2 104,65 15,00%

Spread atacado sem osso3 106,05 16,53%

* Não consideram custos 
1: 48% traseiro + 39% dianteiro + 13% ponta de agulha 
2: carne com osso + miúdos + couro + sebo + derivados 
3: carne desossada + miúdos + couro + sebo + derivados

MERCADO ATACADISTA ARROBA INTERNACIONAL FRANGO E SUÍNO

DERIVADOSINDICADORES

SPREADS*

 Novamente guiado pelo indicador Cepea/
ESALQ à vista, o out/10 abriu em alta, rompen-
do a resistência em 92,70 que acabou virando 
suporte nesta manhã.

 Apesar disso, o mercado segue em uma 
zona de congestão que já dura alguns dias, ge-
rando uma tendência indefinida para o curto-
-prazo, mas ainda trabalhando bem abaixo do 
físico.

 No gráfico diário é possível observar a 
formação de um triângulo que ensaia um rom-
pimento para cima. En-
tretanto, tal rompimento 
só poderá ser confirmado 
caso o volume de negó-
cios também responda ao 
movimento.

Análise de Mercado Futuro

 O indicador Cepea/ESALQ à 
vista recuperou a queda da sessão 
de sexta-feira (1/10) e subiu R$0,16, 
mostrando que o mercado anda de 
lado.
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 O mercado segue firme, mas anda de 
lado, de forma que há baixíssimo interesse 
dos frigoríficos em pagar mais pela arroba, 
deixando o ritmo de alta mais lento, mas ainda 
não há espaço para quedas, definitivamente.

 A oferta de animais de confinamento 
tem  se mostrado maior, mas a indústria ainda 
é capaz de absorvê-la com facilidade, em uma 
tentativa de reduzir a ociosidade. As escalas 
aumentaram ligeiramente, mas ainda podem 
ser consideradas curtas.

 As chuvas também favoreceram a libe-
ração de animais confinados, uma vez que 
eles perdem peso com a lama que se forma. 

 No Norte do País, entretanto, a situação 
continua difícil e a oferta, escassa, de modo 
que ainda há frigoríficos paralisados no Pará.

 O fato é que o início do mês pode atuar 
como suporte aos preços devido ao aumento 
do consumo, mas por enquanto ainda não fez 
a diferença em termos de preços.

 Soja

 Mercado em alta no 
noturno acompanhando a 
movimentação externa e 
o posicionamento frente 
ao relatório de oferta e de-
manda mensal do USDA. 
Apesar da estabilidade das 
condições das lavouras 
nos EUA e da rápida evo-
lução da colheita (+20% na 
semana), a fraqueza do dó-
lar e o fluxo especulativo ao 
mercado de commodities 
permanece ativo. O tempo 
tende a permanecer favo-
rável à colheita nos EUA, 
enquanto no Brasil, chuvas 
sobre o MT, GO e região 
norte do país continuarão 
escassas na semana.

 Milho

 Mais uma sessão de 
perdas para o indicador 
com físico ofertado neste 
início de semana e consu-
midor retraído. A expecta-
tiva de venda de estoques 
públicos associado ao tem-
po favorável às lavouras do 
sul do País atuam como fa-
tor negativo ao mercado fí-
sico interno neste momen-
to. Em Chicago, porém, 
mais uma sessão de ga-
nhos no noturno em recu-
peração após as perdas re-
centes, com o mercado em 
posicionamento frente ao 
relatório de oferta e deman-
da mensal do USDA (temor 
produtividades EUA).

O ‘Boi no dia’ é o relatório editado pela XP Agro que traz informações pontuais sobre preços, escalas e diversos 
indicadores, além de notícias relevantes e artigos exclusivos feitos por especialistas do mercado pecuário.
São dados estratégicos que ajudam o produtor a se informar e projetar o rumo do seu negócio.

CARNE E CONSUMO

 Apesar de ser início de mês, as vendas 
se mostraram fracas neste início de semana.

 A demanda de dianteiro tem se mostrado 
melhor, equilibrando a situação que fazia sobrar 
a peça no mercado nas semanas anteriores. 
O problema no momento reside na ponta de 
agulha, que já caiu 4,35% na última semana. 
A demanda por cortes traseiros permanece 
estável.
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1. Este documento foi elaborado pela XP Gestão de Recursos Ltda. (“XP Gestão) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar decisões de investimento. Este documento não 

constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data da sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas 

consideradas confiáveis.

2. Julio Capua Ramos da Silva (“Julio”), analista de investimento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 5º, na Instrução Normativa/

CVM 388/03, declara: 

• que as recomendações expressas neste documento refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente e autônoma, incluindo no que se refere à XP Gestão de Recursos;

• que não mantém vínculo com qualquer pessoa natural que atue no âmbito das companhias cujos valores mobiliários foram objeto de análise no relatório divulgado;

• que a XP Gestão, nem os fundos por ela geridos, possuem participação acionária direta ou indireta igual ou superior a 1% (um por cento) do capital social de quaisquer das companhias cujos valores mobiliários foram 

alvo de análise no relatório divulgado, estando a corretora, contudo, envolvida, na atividade de intermediação de tais valores mobiliários no mercado;

• que não é titular, direta ou indiretamente, de valores mobiliários de emissão da companhia objeto de sua análise, que representem 5% (cinco por cento) ou mais de seu patrimônio pessoal, nem está envolvido na 

aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado;

• que nem ele nem a XP Gestão recebem remuneração por serviços prestados ou têm relações comerciais com qualquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado, ou pessoa 

natural ou pessoa jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse desta companhia;

3. que sua remuneração não está atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários emitidos por companhias analisadas no relatório, ou às receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas 

pela XP Gestão, sendo certo, contudo, que Julio, como sócio da XP Gestão, se beneficia do resultado geral da empresa, fruto de suas diversas atividades. 

4. Os instrumentos financeiros discutidos neste documento podem não ser adequados para todos os investidores. Este documento não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades 

específicas de cada investidor. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de 

resultados futuros e nenhuma garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório.  A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham 

a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 

5. Este documento não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Gestão.

• DISCLAIMER


