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O setor de carne bovina »Pecuária brasileira

Foto: Belize, raça Angus em pastagens Marangatú. Por Marangatu Sementes.

O Brasil tem um rebanho de bovinos estimado em 205 milhões de cabeças em crescimento contínuo e
tem feito avanços nas taxas de produtividade. Nos últimos 10 anos, a produtividade em cabeças por
hectare aumentou 25%.
Entre 1995 e 2010 o rebanho bovino brasileiro aumentou 27%, a produção de carne bovina aumentou
38% e exporta 731%. Mas, como resultado da alta tecnologia combinada com a integração da
pecuária-agricultura-silvicultura, a nossa área de pastagem diminuiu 2%.
Em 2010, foram colhidas 39,3 milhões de cabeças. 80% foram para o mercado interno brasileiro, com
um consumo per capita de 37,4kg e 20% exportados para mais de 180 países.
Transformar a carne bovina brasileira em produto destacado, com o valor agregado, e não em outra
commodity, é um grande desafio que a cadeia do agronegócio tem que enfrentar. Manter o país como
um líder nesse mercado, um desafio ainda maior. A solução dos problemas para a pecuária brasileira é,
necessariamente, a organização da cadeia produtiva, para melhorias profundas nas práticas de gestão
aplicadas pelo setor produtivo para uma melhor compreensão dessa cadeia para todos os laços, uma
melhor comunicação entre os participantes, Responsabilidade de cada um deles, mas antes de tudo, o
autoconhecimento. Para entender o gado de corte, suas escolhas, métodos que ajudam a melhorar
seu crescimento e desenvolvimento, tornaram-se uma obrigação de cada participante da maior parcela
do agronegócio brasileiro.
O conjunto de agentes, que compreende a cadeia de produção de carne bovina, tem uma grande
variedade: de agricultores altamente capitalizados e pequenos produtores de plantas de frigoríficos
com alto padrão tecnológico, capazes de atender a uma demanda externa, os matadouros precisam
atender às exigências mínimas da legislação sanitária.
Hoje o Brasil não tem um, mas vários tipos de carne de bovina a oferecer: carne magra, certificadas,
alimentados com erva, e carne marmoreada. Além disso, o Brasil tem uma indústria moderna de carne
bovina, responsável por mais de US $ 5 bilhões de exportações e milhões de empregos, com fábricas
no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, França,
Holanda, Itália e China.

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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