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Resumo 

O objetivo do trabalho foi identificar a dinâmica da base 
do boi gordo nas principais regiões produtoras do 
Paraná. Demonstrou-se que praças cujas bases 
apresentaram-se mais fortes foram as de Paranavaí e 
Maringá, já as bases que se mostraram mais fracas 
foram as de Campo Mourão e Irati. Já os riscos de base, 
avaliados pelos desvios padrões de cada série, foi maior 
na praça de Cascavel e menores em Paranavaí e 
Apucarana. 

Introdução  

A bolsa de valores brasileira, B3 hoje é responsável pela 
estruturação do mercado futuro de commodities 
agropecuárias no Brasil. Para o boi gordo, o objetivo das 
negociações no mercado futuro é a estruturação de 
operações de hedge, com redução dos riscos de compra 
e venda nesse mercado. Como o índice de preço para 
liquidação dos contratos futuros é calculado pelo CEPEA 
(Centro de estudos avançados em economia aplicada), 
na região de São Paulo, os pecuaristas e frigoríficos 
alocados fora dessa região devem levar em 
consideração o risco de base e não apenas o risco de 
preço. O presente trabalho tem como objetivo principal 
identificar a dinâmica da base do boi gordo nas principais 
regiões produtoras do Paraná. 

Material e Métodos 

Os dados foram coletados no Departamento de 
Economia Rural – DERAL do estado do Paraná e 
organizados em planilhas do Excel® para identificação de 
falhas de coletas. Inicialmente selecionou-se 19 praças, 
destas apenas 10 entraram na discussão final e apenas 
no período de 2004 a 2017, pela completude e 
confiabilidade dos dados. Os valores foram comparados 
com a série histórica de preços do boi gordo do CEPEA, 
dando origem às séries temporais das bases de cada 
região. Os dados foram deflacionados (corrigidos pelo 
IPCA para outubro de 2019). Foi realizada análise 
estatística descritiva para a determinação da média das 
bases e dos riscos de base, tendo como proxy as médias 
e os desvios padrões, respectivamente. 

Resultados e Discussão 

Os valores relacionados às bases e riscos de base, 
avaliados nas principais praças de comercialização do 
estado do Paraná, estão discriminados na tabela 1. São 
avaliadas as bases (médias) e os riscos de base 
(desvios padrões) para as 10 praças coletadas.  
O fortalecimento da base é explícito quando o valor no 
mercado spot ou no local de comercialização apresentar-

se maior que o valor da base, já o comportamento 
contrário, em que a base for maior que o valor pago no 
mercado spot há um enfraquecimento da base 
(OLIVEIRA NETO, MACHADO e FIGUEIREDO, 2009). 
Portanto, a partir destes resultados pode-se verificar que 
as praças cujas bases apresentaram-se mais fortes 
foram a de Paranavaí e Maringá, já as bases que se 
mostraram mais fracas foram a de Campo Mourão e 
Irati. Em relação aos riscos de base, avaliados pelos 
desvios padrões de cada série, foi maior na praça de 
Cascavel e menores em Paranavaí e Apucarana. 
Sabendo desses detalhes comportamentais das bases e 
dos riscos de base, os agentes econômicos podem 
mitigar os riscos envolvidos no processo. 
 
Tabela 1: Valores da base e do risco de base do Boi gordo nas 
regiões do Paraná (2004 a 2017). 

  MÉDIA DESVIO PADRÃO 

APUCARANA -5.01 5.24 
CAMPO MOURÃO -10.86 7.03 
CASCAVEL -5.32 7.29 
CURITIBA -7.86 5.76 
GUARAPUAVA -5.22 5.40 
IRATI -9.35 8.38 
LONDRINA -6.94 5.75 
MARINGÁ -4.79 5.57 
PARANAVAI -3.98 5.03 
P. GROSSA -7.35 6.05 

A cadeia produtiva da carne bovina no Brasil é impactada 
por diversos fatores, e que por sua vez possuem relação 
com a formação de preços, como os índices 
pluviométricos que determinam os períodos de safra e 
entre safra, a cotação do dólar comercial, a relação de 
oferta e demanda, sanidade e manejo dos rebanhos e a 
disponibilidade de insumos (PINATTI, 2008). 

Conclusão ou Conclusões 

As praças de comercialização no Paraná seguem a 
mesma tendência média da base e risco e seu risco no 
período, sendo a praça de Cascavel com o maior risco 
de base. E a região norte do Paraná com as bases mais 
fortes. 
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