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O milagre paraguaio para a carne bovina

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

Paraguai tornou-se na última década o sexto exportador de gado bovino no mundo, ultrapassando os
países de referência na região, como Argentina e Uruguai, mas não o gigante Brasil, em primeiro lugar
na classificação, que só em outubro exportou o valor de 449 milhões de dólares em carne. Além do
Brasil, Paraguai concorre para os mercados internacionais com potencias de gado, como Austrália,
Índia, Estados Unidos e Nova Zelândia.
O presidente da Câmara de carne paraguaia, Korni Pauls, celebrou no fim de ano o "bem sucedido" ano
de 2016 para os frigoríficos. Apesar de ter sofrido um surto de febre aftosa em 2008, que deixou na
incerteza os produtores e em xeque muitas relações comerciais internacionais, o setor está crescendo
novamente.
O Paraguai tem 14,2 milhões de cabeças de gado, mais que o dobro de habitantes do país, e o
investimento de grandes produtores ao longo dos últimos 30 anos para melhorar a genética da raça
altamente adaptável, tornou-se atraente para outros países que devem substituir ou melhorar o seu
rebanho.
Nos últimos 12 anos o Paraguai passou de exportar 186.000 toneladas de carne, que lhes rendeu cerca
de 124 milhões, cerca de 397.000 toneladas, no valor de 1.275 milhões. O país já exporta para a União
Europeia, Egito, Colômbia, Rússia, Taiwan e Brasil e que procuram novos mercados, como Cuba ou
Dubai.
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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