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China é a grande “força motriz” do comércio internacional de carne ovina

China é "a grande força motriz" do comércio internacional de carne ovina, com uma taxa
de crescimento anual das importações de 11,5%, bem acima de outros, disse Nils
Beaumond, membro do GIRA França, durante o Seminário Internacional de Produção de
Ovinos, organizado pela Secretaria de Lã do Uruguai (SUL), como parte das
comemorações de seu 50º aniversário.
Apesar de este país representar ”uma oportunidade para os exportadores", o especialista
francês disse que é "um mercado volátil", o que deu a entender que, depender das
vendas para lá envolve muito risco.
O consumo de carne ovina na China chega a 3,3 quilos per capita, por ano, e corresponde
a 6% do consumo total de carne, uma proporção que é relativamente alta em comparação
com o resto do mundo. Quem demanda o produto importado são consumidores,
principalmente urbanos, com elevado poder de compra.
Oriente Médio e Norte da África (MENA) é a outra região do mundo onde é forte a
demanda por carne ovina, principalmente, devido à tradição do consumo pelos
muçulmanos. O consumo médio anual é de 3,2 quilos per capita, mas atinge 6,5 quilos na
Península Arábica. "Em muitos países, é a carne preferida", disse.
Austrália e Nova Zelândia são a origem de 90% do que é internacionalmente
comercializado de carne ovina. Apesar do estoque ovino ter diminuído em 60% na
Austrália e 50% na Nova Zelândia, nos últimos 25 anos, a produção de carne se manteve.
Na Austrália, devido a um maior foco na carne, em detrimento da lã, e na Nova Zelândia
graças a um aumento na produtividade.
Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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