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METODOLOGIA

Produto: Boletim de mercado da bovinocultura de corte
CONCEITO
Demonstra o comportamento e a dinâmica do mercado da bovinocultura de corte, através
do acompanhamento dos preços recebidos pelos produtores, mercado futuro, abate,
produção, exportação, preços no atacado e varejo de carne bovina e substitutas, assim
como outras informações correlacionadas com o setor, como políticas públicas,
investimentos, relações comerciais, intenção de confinamento, legislações pertinentes etc.,
e que possam influenciar nos rumos do mercado.
METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO:
O boletim de mercado bovinocultura de corte congrega as principais informações relativas
ao mercado da cadeia produtiva de bovinocultura de corte, com especificidade para o
mercado goiano, mas salientando relações com o mercado nacional e internacional.
O boletim é composto de avaliação do comportamento dos preços recebidos pelos
produtores de São Paulo, principal mercado formador de preços na bovinocultura de corte,
avaliando o indicador Esalq/BM&FBovespa para o boi gordo, os preços em outros estados e
em Goiás, os preços no mercado futuro, preços do atacado e varejos para carnes bovinas e
substitutas. Também são analisados dados de oferta e demanda, contemplando os abates,
produção de carnes, exportações e custos dos insumos e seus impactos no comportamento
do mercado durante a semana que se encerrou e uma previsão para a próxima.
Além destes dados, contempla-se outros itens de interesse ligados diretamente ao setor, à
economia do país e legislações pertinentes.
Todo o boletim é baseado em dados e informações geradas pelo IFAG e também coletadas
de diversos sites oficiais e de informações do setor, ligadas à produção, indústrias, regulação
e notícias diversas. A periodicidade de elaboração do boletim é semanal.
DINÂMICA:
Coleta dos preços,
dados e informações
do IFAG, sites,
artigos, eventos,
etc., ao longo da
semana

Elaboração do
boletim de mercado
e inserção de
tabelas, gráficos,
etc.

Avaliação da
Coordenação
Técnica

Envio para
publicação do
boletim no site
do IFAG e envio
por mala direta

