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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: A arroba do boi gordo é o principal produto gerado na cadeia da pecuária de 

corte. Esta atividade caracterizou-se como uma das mais importantes dentro da economia 

nacional nas últimas décadas. OBJETIVO: Analisar a evolução nos preços da arroba do boi 

gordo no período de janeiro de 2006 até janeiro de 2016, segundo dados do CEPEA/USP. 

METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa analítica utilizando o banco de dados da 

CEPEA/USP. Tabularam-se os valores corrigidos pagos pela arroba de boi de 2006 a 2016. A 

partir daí, calculou-se as médias por trimestre e comparou com a evolução dos preços ano a ano. 

RESULTADOS: Foram constatadas oscilações padrões anuais. Observou-se aumento no valor 

da mercadoria durante o período analisado. O aumento das cotações foi causado principalmente 

pelo melhoramento da qualidade e sanidade da carne bovina nacional. Esta melhora possibilitou 

a abertura de novos mercados para as exportações. Outro fator relevante nesse aspecto foi a 

desvalorização do real frente ao dólar. Já as variações padrões anuais identificadas, foram 

geradas principalmente por fatores climáticos. No período de seca as pastagens diminuem 

ocasionando diminuição na produção dos bovinos. Acontece o inverso no período chuvoso, 

quando aumenta a oferta de forrageiras. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluiu-se que os 

preços pagos à carne bovina brasileira são medianamente voláteis. Eles estão intrinsecamente 

ligados a três fatores principais, qualidade/confiabilidade do produto para o mercado externo, 

condições climáticas nacionais e desempenho do real frente ao dólar. A carne bovina brasileira 

melhorou muito sua rentabilidade na última década e tem totais condições para continuar 

progredindo em capacidade de obter bons preços e boa demanda internacional. 
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