
Negócios com boi lideram na BM&F 
Roberto Tenório 
 
Impulsionado pela proximidade com o período da entressafra, quando o mercado atinge 
grande volatilidade, os volumes dos contrato futuros e de opções do boi gordo alcançaram 
novo recorde no acumulado de janeiro a julho com um crescimento de 560% em relação ao 
período anterior. No total, foram negociados pouco mais de 1 milhão de contratos no período, 
que atingiram a receita de US$ 16,9 bilhões, 404% maior em comparação ao ano anterior  
 
"O pico da safra do boi é de abril a junho e a entressafra fica entre setembro e novembro. 
Nesses períodos, os contratos atingem grande liquidez porque é a época onde se busca fixar os 
preços das entregas", revelou Rodrigo Simões, diretor da Guepardo investimentos. Ele 
acrescenta que esse tipo de contrato passou a ter grande liquidez após a entrada de novos 
frigoríficos no mercado. Só no ano passado foram feitas três Ofertas Iniciais de Ações (IPO, 
sigla em inglês) de frigoríficos de grande porte. Com isso, eles abriram mesas de negociações 
que ajudaram a inflar o mercado", avalia.  
 
O diretor ressalta que o grande atrativo deste contrato é que ele não exige a entrega física do 
produto. Assim, o investidor só precisa pagar a diferença no final do contrato. "Diferentemente 
do café, que se não conseguir liquidar todos os papéis precisa receber o produto fisicamente".  
 
Na comparação entre julho deste ano com o mesmo período do ano passado, o volume 
negociado de futuros e opções cresceu 213%, saltando de 66 mil para pouco mais de 207 mil 
em 2008. Já a receita passou de US$ 731 milhões para US$ 3,7 bilhões em 2008. Para o 
diretor, esse crescimento veio para ficar. Para ele, mesmo com o ciclo de baixa oferta 
motivado pelo abate das matrizes a tendência é de que o mercado continue com boa 
volatilidade. "A migração do capital de fundos de investimentos do mercado de ações para o 
agrícola, além da abertura de tesourarias de banco na Bolsa devem sustentar essa 
volatilidade".  
 
Simões disse que existem os confinadores que precisam fazer hedge como instrumento de 
proteção e que o mercado está cada vez mais profissionalizado. "Todos estão focado na safra e 
entressafra". Até o final do ano a expectativa é que o boi fiqe no mesmo patamar do café.  
 

 
Leia mais: 
 
Crise com EUA não deve ser igual à UE 
Neila Baldi 
 
A suspensão das exportações de carne bovina enlatada para os Estados Unidos não deve virar 
o "imbróglio" que se tornou a questão com os europeus. Na avaliação de analistas de mercado, 
diferente da crise com a União Européia que exigiu mudanças no sistema de rastreabilidade, 
com certificação das fazendas no caso americano, o governo agiu de forma rápida.  
 
Na última sexta-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou que 
suspendeu a emissão de certificados sanitários dos frigoríficos exportadores para aquele 
mercado são 22 plantas e irá auditar as unidades. A estimativa é que em três semanas o 
comércio seja retomado. O analista Paulo Molinari, da Safras & Mercado, diz que foram as 
próprias indústrias que pediram a suspensão da emissão dos certificados depois que duas 
plantas (do IFC e do Friboi) tiveram as exportações canceladas. "Elas queriam ter tempo para 
se adequar às exigências burocráticas dos Estados Unidos", diz. De acordo com ele, os Estados 
Unidos estão solicitando que na documentação conste todos os procedimentos porque passam 
o produto o registro da entrada, dos cortes, até a saída.  
 
"A gente nunca pode confiar, mas se for verdade o que o governo disse, as exportações estão 
suspensas apenas por um mês", afirma José Vicente Ferraz, diretor da AgraFNP. Ele lembra 
também que o produto enlatado vale menos que o in natura e o volume comercializado com os 
Estados Unidos é bem menor que com a União Européia (que respondia por 25% a 30% do 



total). Portanto, para efeito de resultado na balança comercial, seria pequeno. Ferraz 
acrescenta que o problema, diferente do europeu, é apenas nas indústrias, não em todo o 
sistema produtivo.  
 
Para Alcides Torres, diretor da Scot Consultoria, o governo brasileiro se antecipou à uma 
possível sanção. "Os Estados Unidos são mais liberais que os europeus e o nosso produto é 
muito mais barato. Vale a pena para eles comprar", conclui. Torres não acredita também que a 
suspensão da venda do produto industrializado possa afetar as negociações sobre a abertura 
de mercado in natura - que têm emperrado sistematicamente por causa de surtos de aftosa 
(primeiro no Rio Grande do Sul, em 2000 e 2001, depois em Mato Grosso do Sul, em 2005).  
 
Em comunicado, o Marfrig informou que seguirá comercializando carne industrializada por 
meio de suas unidades no Uruguai e Argentina. Segundo a empresa, no primeiro semestre, 
4,2% das exportações das plantas do Brasil foram para os Estados Unidos. As ações da 
empresa caíram 7,63% ontem na BMF&Bovespa, enquanto as da JBS tiveram queda de 8,64% 
e as do Minerva, 2,92%.  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 ago. 2008, Agronegócio, p. C10. 


