UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO • ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
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Cepea e BM&F lançam Indicador do Bezerro
Reunião técnica em Campo Grande/MS apresentará ajustes ao Indicador que será referência nacional e
internacional do mercado de reposição brasileira. Posteriormente, balizará o contrato futuro do bezerro.
Diretores da BM&F, pesquisadores, corretores e pecuaristas participam de reunião técnica nesta quartafeira (26/6), em Campo Grande, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do
Sul (Famasul), para discutir o Indicador do Bezerro Esalq/BM&F. O Indicador, que embasará o contrato
futuro deste produto, foi lançado em fevereiro do ano passado para observação de um grupo restrito de
agentes e, agora, deve ser oferecido para todo o mercado, ainda sujeito a alguns ajustes antes de entrar em
vigor como uma referência para o mercado nacional e internacional de animais de reposição no Brasil.
Posteriormente, será adotado como índice de liquidação dos contratos futuros de bezerro que a BM&F
lançará, a exemplo do contrato futuro de boi gordo.
O contrato futuro do bezerro – lançamento será anunciado pela BM&F - permitirá que o pecuarista
programe a reposição futura de boi gordo por bezerro, através de operação de hedge. Conforme o
pesquisador do Cepea Sergio De Zen, responsável pelos Indicadores Esalq/BM&F do boi gordo e do
bezerro, este contrato será mais um instrumental para a diminuição dos riscos da pecuária. “Juntos, os
contratos do boi gordo e do bezerro proporcionarão um planejamento de longo prazo; será um passo
importante da profissionalização da pecuária brasileira. O produtor terá a opção de vender o boi gordo e
comprar bezerro depois de alguns meses, de acordo com sua conveniência, mas com o preço já acertado.
Sem o contrato do bezerro, há a tendência da reposição imediata, mesmo que as pastagens não estejam
favoráveis”, explica o pesquisador.
Metodologia
O Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F é um índice diário referente a animais machos
da raça nelore, na fase pós-desmama, com 8 a 12 meses de vida. A definição baseou-se na maior
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freqüência deste padrão nos leilões de comercialização em geral. A cotação será em reais por quilo de
peso vivo (R$/kg vivo) que, além de ser praxe no mercado, é uma medida eficiente para se reduzir a
dispersão de preços derivada da variação da qualidade do animal.
O Mato Grosso do Sul, por ser o estado com rebanho predominantemente voltado para corte, é a base do
levantamento. O Indicador é uma média aritmética dos preços do bezerro posto na fazenda, incluído o
Funrural, livre de ICMS nas regiões de Campo Grande, Coxim, Três Lagoas e Dourados.
Seguindo o mesmo procedimento para o cálculo do Indicador do Boi Gordo, os preços nominais serão
convertidos para valores à vista através de desconto, pelo prazo correspondente, pela taxa do CDI over,
divulgada diariamente pelo Banco Central.
Além do Indicador, o Cepea apura também os preços regionais à vista e a prazo, máximos, mínimos e
médios praticados (negócios efetivados) em cada região. Estes preços regionais, ao contrário do Indicador,
são convertidos para valor à vista através da NPR (Nota Promissória Rural). Em cada uma regiões, são
levantadas diariamente os preços, prazos de pagamento e peso dos animais comercializados.
As informações são obtidas junto a produtores, escritórios de compra e venda de gado, corretores de
animais do mercado físico regional e leilões. Toda a coleta é feita por uma equipe com experiência de oito
anos de elaboração do Indicador do Boi Gordo Esalq/BM&F, através de contato telefônico diário.
O trabalho de pesquisa para divulgação do Indicador de Preço Disponível do Bezerro vem sendo
desenvolvido

pelo

Cepea

desde

o

início

de

2000.

(veja

série

de

http://www.cepea.esalq.usp.br/indic/html/bezerro.htm)
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O Cepea acompanha também os preços do bezerro no estado de São Paulo e do boi gordo em 17 regiões
do País. Veja outros indicadores : http://www.cepea.esalq.usp.br/indic/indic.htm
Reunião técnica sobre indicador de preço de bezerro ESALQ/BM&F
Data:

26/junho/02

Local:

Auditório da Famasul
Rua Marcino dos Santos, 401, Campo Grande/MS

19:30

Abertura
Leo Brito – Presidente da Famasul
Félix Schouchana – Diretor da BM&F
Joaquim da Silva Ferreira– Presidente da Câmara do Boi

20:00

Mercado de Bezerros:
-

Histórico

-

Análise de preços

-

Indicador de preços bezerro BM&F/Esalq

Palestrante: Sergio De Zen – Pesquisador do Cepea/Esalq/USP
21:15

Discussão sobre o Indicador

Outras informações podem ser obtidas através do Laboratório de Informação do Cepea, pelos telefones
19-3429-8837/ 8836 ou cepea@esalq.usp.br.
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