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O setor de carnes e derivados inclui

principalmente a produção e exportação de

carne bovina. Em menor escala, existem outros

setores como a produção de couro; suínos,

aves, ovinos, caprinos e na produção de mel e

pescado.

A produção e exportação de carne bovina

representa o segundo item agrícola que mais

gera divisas para o país, representando 12,1%

do PIB anual.

No Paraguai existem atualmente modernas

plantas industriais que operam de acordo com

padrões e normas internacionais sob a

supervisão do Serviço Nacional de Qualidade e

Sanidade Animal (SENACSA), autoridade

sanitária oficial, e são auditadas

periodicamente pelos serviços veterinários dos

países importadores.

O Paraguai exporta carne, miúdos e

subprodutos bovinos para mais de 55 países,

que durante o ano de 2021 geraram divisas em

valores próximos de USD 2 bilhões, colocando-o

por sua vez como o 7º. maior exportador de

carne bovina do mundo.

POTENCIAL DO SETOR

O setor de carne bovina ainda tem grande

capacidade de crescimento tanto em volume

de produção quanto em variedade dos

mercados que podem ser acessados.

Aproximadamente 90% do gado é alimentado

a pasto e extensivamente, o que permite que a

carne produzida seja de alta qualidade e com

sabor superior à carne produzida em engorda

intensiva.

Através da implementação de certificações

internacionais de qualidade e aumento da

traçabilidade, os mercados “Premium” podem

ser acessados, e com a implementação de

tecnologias produtivas, o rebanho bovino tem

aumentado significativamente em todas as

espécies. Somado a uma boa estratégia de

marketing, permitirá o acesso a mercados

Premium que apreciam esse tipo de carne.

Neste momento, a produção de carnes de aves

e suínos está em franca expansão, tanto em

número de animais quanto em capacidade

industrial. Isso graças principalmente à

integração das cadeias de valor da produção

de grãos (milho e soja) com a produção de

aves e suínos. Isso permite agregar valor aos

grãos, transformando-os em carne processada.

Também aqui se identifica um grande potencial

de crescimento em termos de volume, bem

como de mercados acessíveis.
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Em termos de evolução industrial, está prevista

a abertura de quatro novos frigoríficos ao longo

de 2023.

CARNE SUÍNA: A abertura do mercado de

Taiwan é um marco para este setor. O Sudeste

Asiático e a região da América do Sul

representam um mercado promissor.

A possibilidade de produzir carne a partir de

grãos produzidos no Paraguai (milho e soja) e

agregar valor a essas matérias-primas constitui

uma grande oportunidade e tem capacidade

de gerar muita mão de obra nos setores

pecuário e industrial. Há grande potencial para

abertura de frigoríficos neste segmento graças

à infraestrutura adequada aos padrões

internacionais.

CARNE OVINA: A inauguração do primeiro

frigorífico de ovinos (Chajhá), também

significará um ponto de virada para este setor,

pois pela primeira vez no Paraguai será possível

o abate em frigorífico de exportação. Desta

forma, a cadeia de valor será desenvolvida nos

elos que mais urgentes, como a logística de

transportes e serviços. As condições são ideias

para um rápido desenvolvimento do setor, em

virtude de um ambiente de produção favorável

e à alta demanda internacional por carne

ovina de alto valor. Um benefício adicional é o

desenvolvimento que permitirá o setor da

agricultura familiar.

REGIMES DE INCENTIVOS E 
PREFERÊNCIAS

• Cota Hilton 1.000 toneladas/ano a preço diferenciado com exonerações 
aduaneiras.

• A passos de formar parte da Cota 481

• IRAGRO – 10%

• “Aplicam-se todos os regimes de incentivos vigentes” (Ver Perfil País)

PRINCIPAIS INDICADORES DO SETOR

12,1% 
Participação no PIB 

Nacional
(2017 – ARP)

PIB
7°

Ranking Mundial de Exportação
(2021 – FAS/USDA)



11

Quantidade de Empresas 
(2020 – SENACSA)

Quantidade de pessoas 
empregadas / Setor 
Pecuário e Cárneo 
(ARP)

358.000

Participação na 
força de 
trabalho do país 
(ARP)

PERFIL SETOR

CARNES E DERIVADOS

17

Quantidade de Frigoríficos 
(2020 – SENACSA)

11,3%

Composição de empresas por 
tamanho (2010 – INE)

Grandes

100%

USD 61,7 
Milhões

Investimento Estrangeiro 
Direto
(2019 - BCP)

Rebanho (2020 – SENACSA)

14 
Bovino
Milhões

1,5
Porcino 
Milhão

Abate Anual (2020 – SENACSA)

2,1 
Bovino
Milhões

0,63 
Porcino
Milhão

74 
Aves

Milhão



USD 1.944
Milhões

Exportações
(2021 – BCP)

Principais setores de exportação
(Ano 2021 – BCP)
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USD 1.599
Milhões
Carnes

USD 121
Milhões
Miúdos

USD 224 
Milhões
Subprodutos

Destino das Exportações
(2021 - Rediex)

Chile
44%

Israel

3,8%

Russia
20%

Taiwán
10%

Brasil
9%

U.E.
2%

Ostros mercados
8% 

#

Localização geográfica 
dos frigoríficos

• Central
• Boquerón
• Concepción
• San Pedro
• Amambay. 



EMPRESA
CARNE BOVINA

EMPRESA
CARNE CARNE AVIAR

EMPRESA
CARNE PORCINA

• Cooperativa 
Multiactiva Neuland
Ltda.

• Pollpar S.A. • Unión de Productores 
de Itapúa S.A. - UPISA

• Frigochorti • Granja Avícola La 
Blanca S.A.

• Frigochaco

• Frigorífico Guaraní

• Athena Foods S.A.

• Frigorífico 
Concepción

• Frigo Norte S.A.

• Avicar Foods Import 
Export S.R.L.

CONTATO

Andrés Ginés
Especialista Plataforma Carne y Derivados – REDIEX

andres.gines@rediex.gov.py
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LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS
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