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   Assunto: Carne bovina pressiona ICB na semana 

 

 
 

Carne bovina pressiona ICB na semana 
Fonte: ESALQ Jr. Economia 

O preço médio da Cesta Básica de Piracicaba ICB - ESALQ/FEALQ, calculado pela ESALQ Jr. Economia, 
para a semana encerrada no dia 26 de agosto de 2011, subiu 2,36% em relação à semana anterior, 
passando de R$ 354,58 para R$ 362,95. A categoria Alimentos, de maior peso no índice, apresentou 
variação positiva de 2,80%, passando de R$ 285,22 para R$ 293,19. Seguindo a mesma tendência, a 
categoria Limpeza Doméstica passou de R$ 36,46 para R$ 37,60, uma alta de 3,13%. A única categoria a 
apresentar queda na semana foi a Higiene (-2,27%), decrescendo de R$ 32,90 para R$ 32,15. Os 
produtos que merecem destaque nessa análise são a carne bovina, tanto de primeira quanto de segunda, 
e a carne de porco, representada pela linguiça. 

A carne bovina foi o principal produto a impulsionar a alta do ICB na semana. O aumento da carne de 1ª 
foi de 7,35%, passando de R$ 15,99 para R$ 17,17 por quilograma, enquanto que a de 2ª passou de R$ 
10,39 para R$ 10,92, subindo 5,15%. O principal motivo destes aumentos é o final do período de safra que 
ocorre em agosto. A exemplo dos últimos anos, a carne bovina começa a ficar mais cara neste mês. Além 
disso, o preço final reflete o repasse ao consumidor final, do aumento no valor dos insumos de produção, 
como o milho conforme dados do Centro de Estudos e Pesquisa em Economia Aplicada (CEPEA). 

Outro produto que contribuiu com o aumento do índice foi a linguiça. O seu preço passou de R$ 7,06 para 
R$7,60, que representa um aumento de 7,68%. Essa alta reflete a demanda aquecida no mercado 
nacional nas últimas semanas. Porém, após o embargo russo à carne suína brasileira, a tendência é que o 
preço do produto volte a apresentar queda nas próximas semanas. 

 


