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8 a 15 de julho de 2019. A forte frente fria, que atingiu as principais regiões 
produtoras do país, levou a uma corrida de vendas de 
animais para abate. Com escalas alongadas e uma 
oferta maior, os preços sofreram, de acordo com o 
indicador do Boi Gordo Esalq/B3.  
 
Do lado da demanda, o consumo interno fragilizado 
está dificultando o escoamento da carne bovina com 
osso e travando o mercado. No caso do boi casado e 
castrado houve queda de 1,6% na comparação 
semanal, puxada principalmente pela desvalorização 
do traseiro. 
 
Em Goiás não foi diferente. Os preços da semana 
perderam quase todos os ganhos da semana 
anterior. A queda no valor da vaca foi ainda mais 
acentuada: três vezes maior que a do boi.  
 
Com isso, a média dos preços pagos aos produtores 
até ontem (15), pela arroba, ficou em R$141,27 para 
o boi e R$135,34 para a vaca (preços à vista e para 
descontar o Funrural). Na média semanal, os preços 
tiveram variação negativa de 0,2% para ambos 
preços (arroba do boi e vaca).  
 
O Mdic divulgou também que, na segunda semana de 
julho/2019, a balança comercial brasileira registrou 
superávit de US$ 696 milhões. Contudo, o número é 
14,4% menor que o do mesmo período do ano 
passado e 7% menor em relação à primeira semana 
de julho. Se tratando das exportações de carne 
bovina “in natura”, os números também são 15,1 e 
6,9 menores, respectivamente. 
 
Outra variável a ser observada é o mercado futuro. 
Os ajustes diários para os contratos de boi no dia 
12/07 estão, em sua maioria, com variações positivas 
em relação aos registrados na semana anterior. No 
entanto, os vencimentos de out/2019 e dez/2019 
perderam valor, tendo este último desvalorizado 
impressionantes -1,25%. 

Cotações do boi em Goiás cedem e desvalorizam em 0,2% na semana. 
 
Clima frio e feriado em São Paulo são apontados como causas da 
pressão nos preços. 

Mercadoria Vencimento

Preço de 

ajuste 

anterior

Preço de 

ajuste Atual Variação

Valor do ajuste 

por contrato (R$)

N19 154,35 154,7 0,35 115,5

Q19 156,6 156,75 0,15 49,5

U19 160 160 0 0

V19 161,65 161,6 -0,05 16,5

X19 162,2 162,8 0,6 198

Z19 164,5 163,25 -1,25 412,5

F20 163,2 163,2 0 0

K20 158,85 158,85 0 0
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