
FECHAMENTO BMF
MAI.11 98,90 -1,18

OUT.11 102,50 -1,64

ANÁLISE GRÁFICA
SUPORTE 1 102,00R$               
SUPORTE 2 101,95R$               
RESISTÊNCIA 1 102,80R$               
RESISTÊNCIA 2 103,00R$               
MARGEM: 1.700,00R$            
CONTRATOS NEGOCIADOS: 1785

Fonte: XP Agro

ATACADO HOJE VARIAÇÃO

Traseiro 1x1 7,40R$     0,0%

Dianteiro 1x1 5,20R$     0,0%

Traseiro Avulso 7,10R$     -2,7%

Dianteiro Avulso 4,90R$     0,0%

PA charque 4,80R$     0,0%

PA consumo 4,70R$     -2,1%

Boi Casado Castrado 6,20R$     0,0%

Boi Casado Inteiro 5,84R$     -4,5%

Vaca Casada 5,60R$     -1,8%

Fonte: XP Agro
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O mercado segue estável, sem grandes alterações 
hoje.

Além de ser sexta-feira, dia em que o mercado 
costuma andar em ritmo mais lento, os frigoríficos 
buscam consolidar a queda ocorrida nos últimos 
dias, o que trouxe preços estáveis e poucos 
negócios.

A pressão intensificou-se apenas em Goiás, onde as 
escalas são mais longas. O diferencial de base 
(diferença de preços entre GO e SP) está na casa 
dos 11% em Goiânia, ou seja, é uma das piores 
remunerações ao boi goiano nos últimos meses. 
Com isso, o volume de negócios se contraiu um 
pouco hoje, portanto, ofertas de preços mais baixas 
não se consolidaram e os valores permaneceram os 
mesmos.

A expectativa é de que o tempo frio continue 
pressionando as pastagens, ou seja, os preços 
poderão permanecer frouxos.

O fluxo continua praticamente o mesmo.

Com o aumento das escalas, houve aumento dos 
estoques, o que fez com que a carne perdesse seu 
suporte. O boi casado recuou R$0,10/kg para 
R$6,20/kg.

A venda de carne desossada tem se mostrado mais 
interessante nos últimos dias, em detrimento às 
vendas de carne com osso.

Espera-se que o fim de semana traga bom resultado 
para as vendas.

GRÁFICO BOI OUTUBRO BM&F  (BGIV10)
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DISCLOSURE

1. O atendimento de nossos clientes pessoas físicas e jurídicas (não-institucionais) é realizado por escritórios parceiros de agentes autônomos de investimento. Todos os 
agentes autônomos de investimento que atuam através da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos Corretora”) encontram-se devidamente registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários. A relação completa dos agentes autônomos vinculados à XP Investimentos Corretora pode ser consultada no site www.cvm.gov.br
<http://www.cvm.gov.br/> > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos. Na forma 
da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo é um intermediário e depende 
da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. 

2. Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (´XP Investimentos Corretora´) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o 
investidor a tomar sua decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações 
contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis.

3. O analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 17, I, da Instrução Normativa CVM n. 483/10, declara que as 
recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à pessoa 
ou a instituição à qual está vinculado. 

4. O analista de investimento está indiretamente envolvido na intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório, em conformidade ao artigo 17, II, c, da Instrução 
Normativa CVM n. 483/10.

5. A remuneração do analista de investimento responsável por este relatório é indiretamente influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras 
realizadas pela pessoa a que esteja vinculado, em conformidade ao artigo 17, II, e, da Instrução Normativa CVM n, 483/10.

6. Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de 
investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas 
características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. 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 declaração ou garantia, de forma expressa ou 
implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. 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. A XP Investimentos recebe remuneração por serviços prestados para o emissor objeto do 
relatório de análise ou pessoas a ela ligadas, em conformidade com o artigo 18, §1º, IV, da Instrução CVM 483/10.

7. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por 
escrito da XP Investimentos Corretora. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas.

8. A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela 
empresa aos seus problemas. Para contato, ligue 0800 722 3710.

9. Commoditie é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstancia um índice, uma taxa, um valor 
mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido a utilização de alavancagem financeira. A 
duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças 
climáticas e o cenário macro-econômico podem afetar o desempenho do investimento. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos 
operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Inexistem situações de conflitos de interesses entre a XP Investimentos e a utilização desse produto.
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