GATÚ

A boa
notícia
do campo

ONLINE

Marangatú - Recorde em Exportação de Sementes em 2016
Estimados amigos,
Notícias ou eventos especiais devem ser compartilhados com os amigos e principalmente com empresas ou pessoas
com quem estamos aliados em um negócio comum.
No Brasil, o ano de 2016 ficará marcado por profundos ajustes na economia, grandes impactos negativos no clima que
resultaram em uma drástica redução na produção de sementes de pastagens e ainda relevantes mudanças no cenário
político brasileiro.
Lamentavelmente no Brasil, crises políticas sempre finalizam ou desembocam em crises econômicas. E os reflexos nas
empresas e na economia são devastadores.
Acabamos de destituir a Presidente da República na semana passada.
Apesar de todas as dificuldades que influenciaram fortemente a atividade sementeira, a Marangatú conseguiu mais uma
vez um fato histórico: foi a maior exportadora de sementes do Brasil, entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2016. Já
exportamos neste primeiro semestre de 2016 o equivalente a 75% de todo o volume que exportamos em todo o ano de
2015. Segue abaixo um mapa com as 10 maiores empresas exportadoras do primeiro semestres deste ano.
Buscamos entender as razões para tanto. Reconhecemos que a Marangatú tem a melhor rede de distribuidores de
sementes nos países onde atuamos. Estamos cada vez mais empenhados em produzir uma semente de excelente
qualidade. E finalmente, estamos também muito empenhados em proporcionar aos nossos clientes a melhor atenção, o
melhor serviço, tanto na assistência técnica como na solução de qualquer desconformidade que possa surgir durante a
temporada.
Finalizando, gostaríamos também de informar que virão BOAS novidades à frente.
Um grande OBRIGADO da equipe Marangatú. Vocês são a razão do nosso êxito.

Exportação de Sementes
Brasil: Janeiro/julho 2016
Exportador
MARANGATÚ
SOESP
LATINSEM
MATSUDA
FACHOLI
GERMIPASTO
GERMISUL
COSMORAMA
WOLF SEEDS
J C MASCHIETTO
TOTAL

Volume (Kg)
781.587
702.950
545.010
438.381
406.088
360.600
310.730
293.355
270.970
166.200
4.275.871

Fonte: Estatexport
www.estatexport.com.br
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