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A alta dos preços do boi gordo no mercado está sendo repassada pelos frigoríficos e pelo 
atacado no curto prazo, no entanto, os preços ainda não subiram no mesmo ritmo para o 
consumidor no varejo. "O varejo ainda tem gordura para queimar. As margens nesse elo da 
cadeia, sem considerar custos, chegam a 70% ou 80%", avalia Fabiano Tito Rosa, consultor da 
Scot Consultoria.  
 
No último mês, os preços de cortes tipicamente mais comercializados no mercado interno — 
coxão mole e lagarto, por exemplo — tiveram altas de 11%, para R$ 7,33 e R$ 7,18 o quilo, 
respectivamente, no atacado, enquanto no varejo, esses cortes para o consumidor se 
mantiveram praticamente estáveis no mesmo período comparativo. No varejo, o coxão mole 
vale, em média, R$ 11,31 o quilo; o lagarto, R$ 10,46 o quilo. 
 
A variação na ponta final de vendas não ultrapassou 1% em 30 dias, segundo dados da Scot. 
Os preços finais são do último dia 16 de abril em São Paulo e foram consideradas variações em 
um mês. Ainda não é possível saber até quando o varejo conseguirá queimar suas margens e 
segurar repasses mais significativos. Para Tito Rosa, a economia aquecida e os bons níveis de 
renda são fatores positivos para a cadeia.  
 
Houve, inclusive, caso de retração de preços no varejo. O filé mignon ficou 14% mais barato 
em um mês, e estava valendo, em média no varejo paulista, R$ 22,20 o quilo no último dia 
16, conforme dados colhidos pela Scot. "É um tipo de corte não tão consumido no mercado 
interno e a União Européia está comprando menos", lembra Tito Rosa.  
 
Os frigoríficos estão trabalhando com as margens ajustadas, apesar de conseguirem repassar 
boa parte da alta do boi gordo. Em plena safra, a arroba está valendo R$ 78 a prazo e para 
descontar o Funrural em São Paulo. No ano passado, nessa mesma época, a arroba valia R$ 
56 (também a prazo, na mesma praça e para descontar o Funrural). Na semana anterior, a 
arroba estava cotada entre R$ 76,50 e R$ 77 em São Paulo, conforme a consultoria.  
 
Mato Grosso do Sul 
 
Os preços da arroba do boi estão firmes em São Paulo e subindo no Mato Grosso do Sul (MS). 
Na semana anterior, a arroba arrancou dos R$ 72, registrados na segunda-feira (dia 14) para 
os R$ 75 (patamar atingido na última sexta-feira, dia 18), no Mato Grosso do Sul, segundo a 
Safras&Mercados.  
 
"É reflexo direto da autorização de exportação concedida recentemente pelo governo russo. 
Esse estado é importante exportador e esteve mais de dois anos embargado", avalia Paulo 
Molinari, consultor da Safras.  
 
Além do MS, Paraná e São Paulo também obtiveram autorização do governo da Rússia para 
voltar a exportar carne in natura para o país. O problema do embargo ocorreu devido a focos 
de aftosa, identificados em 2005. 
 
De acordo com fontes do mercado, os frigoríficos Marfrig, Minerva e Bertin compraram grandes 
volumes de gado no MS na semana passada.  
 
Tito Rosa, da Scot, adiciona mais uma causa, além do fator Rússia, à elevação de preços no 
estado: a baixa oferta de gado, tanto no próprio MS como em São Paulo — o que leva os 
frigoríficos que estão em SP a buscarem gado em outras regiões para atender à necessidade 
de abate.  
 
No Paraná, outro estado recentemente autorizado a reexportar para a Rússia, as cotações do 
boi gordo chegaram aos R$ 75 no início do mês de abril e se mantiveram nesses patamares.  
 
Perfil  



 
Os russos importaram carne in natura do Brasil em volume equivalente a US$ 232,7 milhões 
no primeiro trimestre de 2008. No ano anterior, a receita foi pouco inferior no primeiro 
trimestre, de US$ 244,4 milhões, segundo dados do governo federal.  
 
O país importa preferencialmente carne de dianteiro, menos consumida no mercado nacional. 
Entre os cortes importados estão acém e paleta. "É um mercado importante para o Brasil, pois 
paga bem pela carne dianteira não muito consumida no nosso mercado interno. Outra 
alternativa para escoar esse tipo de produto é o Egito", acrescenta Tito Rosa, da Scot. No ano 
passado, a Rússia importou o equivalente a US$ 967,6 milhões (ou 447,9 mil toneladas) do 
Brasil, em carne in natura, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carnes (Abiec). 
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