10ª pesquisa anual

142 países

Pesquisa composta por duas
partes: quantitativa e
qualitativa

Analisa os dados em
paralelo com as tendências
da alimentação e da
agricultura para determinar
o cenário geral do setor de
ração animal

Produção Mundial de Ração Animal
O ano de 2020 foi desafiador para muitos setores. E, sem
dúvida, para os setores de alimentação, agricultura e ração
animal não foi diferente. Ainda que a corrida às compras tenha
gerado incertezas quanto à cadeia de abastecimento de
alimentos, a realidade mostrou que, na maioria das regiões, o
abastecimento de alimentos está estável e capaz de atender às
necessidades dos consumidores sem grandes interrupções.
Nossa pesquisa indicou que a Covid-19 teve efeitos variados
conforme a região. Algumas regiões, como o continente
africano, reportaram mais desafios do que outras e, em muitos
casos, isso foi definido de acordo com cada país. O mundo todo
viu o crescimento do e-commerce e estima-se que esta seja
uma tendência no segmento de compras de alimentos no
futuro.

Região

2019

2020

Crescimento

África

43,7

43,0

-2%

Ásia-Pací co

427,0

433,9

2%

Europa

265,3

261,9

-1%

América Latina

168,9

176,5

4%

Oriente Médio

25,3

24,8

-2%

América do Norte

236,0

237,2

1%

Oceania

10,5

10,4

-2%

Total

1.176,8

1,88

1%

*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

Os preços da ração animal afetaram muito os produtores. Além
dos preços, outros desafios são os regulamentos estatais sobre
práticas mais sustentáveis, como a diminuição do uso de
nitrogênio e a redução ou eliminação dos antibióticos.

A produção de ração
animal cresceu 1% em
nível global

Foram produzidos 1,88
bilhão de toneladas

58,5% disseram que a Covid-19
afetou significativa ou
moderadamente os fornecedores
de ingredientes

77,4% dos países
mencionaram aumentos
significativos ou moderados
no e-commerce

85% disseram que o preço dos
ingredientes afetou o setor

Fábricas de Ração Animal
Ásia-Pací co

Europa

América Latina

Oriente Médio

América do Norte

Oceania

2019

África

2019 Total:

2020 Total:

28,414 Fábricas de
Ração Animal

29,345 Fábricas de
Ração Animal
África

Crescimento:
-3%

Ásia-Pací co

Europa

América Latina

Oriente Médio

América do Norte

Oceania

2020
*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

Estima-se que
aproximadamente 1000
fábricas de ração animal
fecharam no último ano

Muitos outros países
oscilaram entre aumento e
redução do número de
fábricas abertas

Dos países que responderam,
cerca de metade incluem
fábricas nas próprias
fazendas

Dez Países Principais
País

2019 2020 Crescimento

1. China

228,9 240,0 5%

2. EUA

214,4 215,9 1%

3. Brasil

70,4

77,6

10%

4. Índia

41,4

39,3

-5%

5. México

36,5

37,9

4%

6. Espanha

34,8

34,8

0%

7. Rússia

30,3

31,3

3%

8. Japão

25,3

25,2

0%

9. Alemanha

25,0

24,9

0%

10. Argentina 21,0

22,5

7%

*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

Argentina

Brasil

China

Alemanha

Índia

Japão

México

Rússia

Espanha

EUA

Os 10 países principais:

São responsáveis por 63%
da produção mundial de
ração animal

Possuem um crescimento
médio de 2%

Possuem custos médios de
ração animal cerca de 9%
menores do que a média
mundial

Poedeiras
Carne de aves e ovos costumam ser considerados alimentos
universais. O setor enfrentou alguns desafios devido ao
fechamento generalizado dos restaurantes. Doenças como a
gripe aviária também foram e continuam sendo um problema
para muitos neste ramo. Contudo, para contrabalançar a queda
na produção de ração devido a estes desafios, houve um
aumento no interesse por ovos por serem uma proteína mais
barata, especialmente nas regiões mais pobres.

Região

2019

2020

Crescimento

África

7,98

7,85

-2%

Ásia-Pací co

75,06

77,92

4%

Europa

32,43

31,12

-4%

América Latina

24,44

23,10

-5%

Oriente Médio

4,57

4,42

-3%

América do Norte

15,54

15,12

-3%

Oceania

0,93

0,95

2%

Total

160,96

160,48

0%

*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

Em nível global, a
produção de ração para
poedeiras permaneceu
inalterada

Doenças como a gripe aviária
afetaram a Europa, especialmente
na segunda metade do ano

Principalmente em algumas partes da Europa e da América Latina, houve um movimento
maior em direção à produção de ração livre de antibióticos (ABF). Em alguns países, como
na Itália, o governo regulamenta a produção livre de antibióticos (ABF).
Em outros países, como no Reino Unido e no Brasil, os produtores estão adotando práticas
para atender às exigências dos consumidores.

Frangos de corte
Em alguns casos, as mudanças ocorridas na produção de ração
para frangos de corte foram consequência direta da Covid-19 e
do seu efeito sobre restaurantes e serviços alimentares. Apesar
de, em geral, esta ter sido considerada uma consequência
temporária, houve casos em que a mudança foi permanente.
Doenças como a gripe aviária também impactaram o setor. De
modo geral, contudo, o setor teve um bom desempenho devido
ao ciclo de crescimento curto e à fácil capacidade de adaptação
dos métodos de produção.

Região

2019

2020

Crescimento

África

11,56

11,17

-3%

Ásia-Pací co

141,18

143,60

2%

Europa

55,12

54,87

0%

América Latina

60,99

62,04

2%

Oriente Médio

8,17

8,11

-1%

América do Norte

51,78

50,90

-2%

Oceania

3,79

3,89

3%

Total

332,57

334,57

1%

*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

Em nível global, a produção de
ração para frangos de corte
teve um aumento de 1%

O crescimento da produção
de ração foi liderado pela
região da Ásia-Pacífico,
principalmente a China, mas
também por Bangladesh e
Vietnã, bem como pela
América Latina, incluindo
Brasil, Venezuela e Chile

Parte da queda na produção de ração para frangos de
corte ocorreu inicialmente pelo fechamento dos
restaurantes e hotéis, porém isto foi compensado
mais tarde pelo aumento do consumo doméstico,
principalmente por ser considerada uma carne mais
barata e fácil de cozinhar

Na América do Norte, houve
redução na produção de ração
para frangos de corte no
Canadá e nos Estados Unidos,
já que o tamanho das aves e a
densidade diminuíram

Houve crescentes investimentos em
carnes de frango livres de antibióticos
em alguns países, como o Brasil.
Outros estão adotando a produção
livre de antibióticos para atender às
exigências dos consumidores

Suinocultura
Os efeitos da Covid-19 na suinocultura foram variados, apesar
da produção de ração não parecer ter sido particularmente
prejudicada. Doenças continuam sendo um desafio para os
suinocultores, e há uma preocupação com a disseminação da
peste suína africana na Oceania, já que esta doença continua
espalhando-se na região da Ásia-Pacífico. Apesar dos desafios
em algumas partes da Ásia-Pacífico, a China recuperou-se bem
da peste suína africana. A região da Ásia-Pacífico permanece
com crescimento inalterado porque muitos países, como
Filipinas e Tailândia, continuam tendo que lidar com a doença.

A ração para suínos teve
um aumento de 1% em
nível mundial

Houve aumento da
produção de ração para
suínos em diversos países
da América Latina,
principalmente Brasil,
México, Chile, Argentina e
Colômbia

Região

2019

2020

Crescimento

África

2,46

2,48

1%

Ásia-Pací co

120,64

120,61

0%

Europa

72,39

72,94

1%

América Latina

32,65

35,02

7%

Oriente Médio

0,01

0,01

0%

América do Norte

53,09

53,96

2%

Oceania

1,34

1,35

0%

Total

282,58

286,36

1%

Com a China voltando a ser
autossuficiente, a exportação
de carne suína terá uma queda
nos próximos anos em muitos
países

Apesar do ressurgimento da China
como produtora de ração para
suínos, vários países, entre eles
Filipinas, Vietnã, Tailândia e
Indonésia, continuam sofrendo com a
peste suína africana, então a região
como um todo permaneceu
inalterada

*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

Na Europa, a produção de ração
para suínos é liderada pela
Espanha e pela Rússia, com 16,6 e
10,9 milhões de toneladas,
respectivamente

Houve diminuição da produção
de ração para suínos em muitos
países devido à redução da
demanda causada pelo
fechamento de restaurantes e
hotéis. Porém, este foi um
problema temporário
comparado com quem sofreu os
impactos permanentes da
doença

Bovinocultura
de leite
O impacto inicial da Covid-19 na cadeia de suprimentos do
setor de laticínios foi grande devido ao fechamento de escolas
e restaurantes. Vários países apontaram queda nos preços dos
laticínios e, consequentemente, a rentabilidade dos produtores
foi afetada. O receio dos consumidores sobre como os laticínios
são produzidos e seus efeitos no meio ambiente são outros
desafios do setor. Em alguns países têm ocorrido a
intensificação das regulamentações em prol da produção livre
de antibióticos (ABF).

Em nível global, a produção de
ração para bovinos de leite
permaneceu relativamente
inalterada

Região

2019

2020

Crescimento

África

5,97

5,80

-3%

Ásia-Pací co

22,85

23,56

3%

Europa

43,36

41,82

-4%

América Latina

19,97

21,45

7%

Oriente Médio

6,59

6,26

-5%

América do Norte

28,30

28,30

0%

Oceania

1,74

1,62

-7%

Total

128,77

128,81

0%

*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

O crescimento da América Latina
no setor de laticínios ocorreu
principalmente pelo aumento da
produção de ração para bovinos
de leite na Colômbia, Argentina,
Chile e Peru

A queda na produção de laticínios na Europa pode ser
atribuída a países como Turquia, França, Espanha e
Ucrânia. Houve menção a regulamentações sobre
produção de laticínios livres de antibióticos em países
como a Estônia

Foi percebido um aumento dos
esforços para definir práticas
sustentáveis com relação aos
laticínios em várias regiões, e a
demanda pela produção de leite
orgânico está crescendo na
Eslovênia

Os consumidores têm exigido transparência
na produção, que tem sido determinada por
regulamentações estatais em países como o
Reino Unido, onde uma nova política foi
estabelecida para erradicar a eutanásia em
bezerros até 2023

Bovinocultura
de corte
O setor de carne bovina teve uma queda de 1% em nível global.
O fechamento de restaurantes de luxo devido à Covid-19,
somado à redução do consumo de carne bovina pela
sensibilidade do consumidor ao preço, afetou o setor em 2020.
Além disso, também há dificuldades com os consumidores
devido à percepção de que a carne bovina não é um alimento
saudável, e por seu valor mais alto em períodos de condições
econômicas mais difíceis.

Região

2019

2020

Crescimento

África

2,54

2,55

0%

Ásia-Pací co

12,22

12,95

6%

Europa

20,30

17,79

-12%

América Latina

16,45

16,59

1%

Oriente Médio

1,47

1,47

0%

América do Norte

63,00

64,11

2%

Oceania

0,85

0,70

-18%

Total

116,83

116,16

-1%

*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

O maior produtor mundial de
ração para bovinos de corte, os
Estados Unidos, teve um
aumento de 1% na produção de
ração e agora produz 54% da
ração para bovinos de corte do
mundo

Consumidores com piores
condições econômicas
mudaram para proteínas
mais baratas em 2020, e
essa tendência deve
continuar

O crescimento da região da ÁsiaPacífico ocorreu principalmente
pelo aumento da produção de
ração para bovinos de corte na
China, que está estimada em 700
toneladas

O preço da carne bovina aumentou
em alguns países, como no Brasil e
na África do Sul, levando os
consumidores a buscarem
alternativas mais baratas e os
produtores de carne bovina a
quererem exportar

Doenças como Mycoplasma
bovis afetaram bastante a
região da Oceania

O setor de carne bovina
continua enfrentando desafios
pela percepção do consumidor
quanto à carne bovina ser
saudável ou não, assim como
pelo fato de ser considerada
prejudicial ao meio ambiente

Aquicultura
Em nível global, a aquicultura teve o maior crescimento entre
as principais espécies destinadas à produção de alimentos. Isto
foi evidente especialmente na Ásia e, em parte, na América
Latina e Oceania. Espera-se que este setor continue crescendo,
pois é considerado saudável e seu impacto ambiental
relativamente mais baixo incentiva a adoção deste alimento
entre os consumidores.

Região

2019

2020

Crescimento

África

1,50

1,49

-1%

Ásia-Pací co

35,47

36,50

3%

Europa

4,15

4,11

-1%

América Latina

4,54

4,90

8%

Oriente Médio

0,50

0,50

0%

América do Norte

1,71

1,71

0%

Oceania

0,17

0,18

6%

Total

48,04

49,39

3%

*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

O crescimento total de 3% foi
o maior entre todos os
principais tipos de proteína

O crescimento na América
Latina foi liderado
principalmente pelo Brasil
e pelo Equador

Enquanto a China foi a principal líder na
Ásia-Pacífico, o maior crescimento na região
ocorreu no Vietnã, Bangladesh e Filipinas,
representando cerca de 1 milhão de
toneladas a mais de ração para aquicultura

O setor está presenciando a
progressiva consolidação da
produção

65% dos respondentes mencionaram
algum tipo de sistema de produção de
ração projetado para sistemas de
recirculação de água (RAS) em
desenvolvimento no país

PETS

O setor de pets foi um dos poucos que teve benefícios com a
Covid-19 e com o lockdown, já que o número de adoções de
pets disparou. Assim, o setor de ração para pets teve seu maior
crescimento dos últimos três anos. Rações para pets premium
continuam em crescimento, apesar das condições econômicas
terem levado a um aumento na venda de rações mais baratas
também.

Região

2019

2020

Crescimento

África

0,42

0,44

7%

Ásia-Pací co

3,09

3,20

3%

Europa

8,21

9,36

14%

América Latina

6,04

6,39

6%

Oriente Médio

0,08

0,08

0%

América do Norte

8,80

9,41

7%

Oceania

0,45

0,45

0%

Total

27,09

29,33

8%

*Todos os números estão em milhões de toneladas métricas.

A produção de ração para pets na Europa foi
a que mais cresceu, sendo que vários países
contribuíram para isso, entre eles Reino
Unido, França, Espanha, Turquia e Bélgica

O crescimento na América do Norte ocorreu
principalmente nos Estados Unidos, que foi
bastante influenciado pela adoção de pets
durante a pandemia

O crescimento da produção de ração para
pets na África pode ser atribuído à África
do Sul, que teve um aumento de 8%

O conceito de ingredientes alternativos,
como proteína de insetos, está evoluindo
em diversos países. No entanto, países como
os Estados Unidos não aprovaram o uso de
dietas à base de insetos

