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A produção de alimentos superou o 
crescimento demográfico.



E continuará superando no futuro 



Macro tendências a 2021

• A produção mundial de alimentos até 2021 crescerá principalmente 
nos Países em Desenvolvimento (+ 1,9% aa x 1,2% aa dos Países 
Desenvolvidos), graças à disponibilidade de terras para agricultura e 
aumento da produtividade. 

• Crescimento demográfico (principalmente na África e na Índia), 
urbanização e renda crescentes continuarão a promover a migração 
da dieta humana para maior ingestão de produtos de origem animal 
e alimentos processados, principalmente de  de carnes e de lácteos e alimentos processados, principalmente de  de carnes e de lácteos 

• Economias emergentes capturarão  maior participação no comércio 
internacional de produtos agrícolas. Em 2021, Países em 
Desenvolvimento responderão pela maior parte das exportações de 
arroz, oleaginosas, óleos vegetais, farelos proteicos, açúcar, peixe e 
carnes bovina e de aves

• A produção agrícola deve crescer principalmente no Brasil, China, 
Indonésia, Índia, Tailândia, Rússia e Ucrânia.



Os Países em Desenvolvimento são os vetores 
da demanda, produção e importação

Produção de Carnes



Os Países em Desenvolvimento são os vetores 
da demanda, produção e importação



Projeções  de Consumo Per capita



Confirmam-se os Países em Desenvolvimento 
como os vetores da demanda, produção e 

importação



Mas considerem que o crescimento da 
produção mundial de carnes se desacelera 

a cada década 
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Os prognósticos segundo ODConsulting



Os prognósticos segundo a OECD-FAO



Balanço da Carne Suína 2010-2021 segundo 
a OECD-FAO



Por que o menor crescimento da carne 
suína?

• Ásia e África que responderão  por 89,9% do crescimento 
demográfico até 2050 tem importantes contingentes mulçumanos 

• Crescimento da produção de ovinos e caprinos que são 
componentes importantes na ingesta de carnes nesses dois 
continentes 

• China concentra 47% da produção mundial e o crescimento de seu 
consumo per capita se desacelerará a 1,2% aaconsumo per capita se desacelerará a 1,2% aa

• As carnes de aves, mais eficiente no uso de recursos naturais, 
ocuparão mais espaço

• A reposição dos rebanhos bovinos a partir de 2014, acelerando o 
crescimento da produção a 1,8% aa na próxima década contra 1,2% 
da precedente 



CARNE SUÍNA  – PRODUÇÃO A 2021



CARNE SUÍNA IMPORTAÇÃO  A 2021



CARNE SUÍNA – EXPORTAÇÃO A 2021



CARNE SUÍNA –CONSUMO A 2021



CARNE SUÍNA  – 15 PRINCIPAIS PRODUTORES                 
Média 2009-2011



CARNE SUÍNA  – 15 PRINCIPAIS 
PRODUTORES – 2021



Produção de Carne 
Suína 

Principais Países
2021



As previsões do MAPA para a produção de carne suína brasileira 
projetam 4,1 MM tm em 2021,  discordando do USDA (3,619 MM tm) e 

da OECD-FAO (3,714 MMtm)



CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS 
IMPORTADORES - 2012

1.193



CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS IMPORTADORES -
2021



Importação de 
Carne Suína 

Principais Países
2021



Um interregno para explicar a Rússia, menina 
dos olhos dos suinocultores brasileiros

Inicio do 
governo Yeltsin

Inicio do 
governo Putin

Recuperação 
dos preços do 

petróleo



Explicando a Rússia – Carne Suína

Inicio do 
governo Putin

Recuperação 
dos preços do 

petróleo



Recuperar o 
consumo  da carne 

suína, 
prioritariamente

pela promoção da 
produção,  é 

política de estado. 
Como em toda a 

Rússia 

Como em toda a 
política 

protecionista, há 
ônus (cf.consumo 
total). E a entrada 
da Rússia na OMC 

poderá reduzir, 
sem eliminar, as 

alegorias e 
adereços. 



CARNE SUÍNA – 12 PRINCIPAIS 
EXPORTADORES em 2012



CARNE SUÍNA – 12 PRINCIPAIS EXPORTADORES 
em 2021



CARNE SUÍNA 
PRINCIPAIS 

EXPORTADOR
ES em 2021



CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS 
CONSUMIDORES - 2012

O Brasil foi 
ultrapassado em 

consumo pelo 
Vietnam em 2007Vietnam em 2007



Consumo 
de Carne 

Suína 
Principais Principais 

Países
2021



Macro Tendências a 2021

• Menor crescimento  da produção mundial de carnes - 1.8% aa
contra 2,2% aa na década passada, sendo bovinos a 1.8% , suínos a 
1.4%, capr-ovinos a 1.8% e aves a 2.2% aa.

• Apesar disso, as carnes serão os itens que registrarão o maior 
crescimento do consumo entre todos os produtos agrícolas

• Comércio internacional de carnes aumentará em 19% até 2021 
liderado por aves e bovinos. Ásia serão o grande driver de mercado.liderado por aves e bovinos. Ásia serão o grande driver de mercado.

• Escala prevalecerá e de consequência a produção seguirá se 
concentrando em um menor numero de empresa. 

• Preços das carnes com viés de alta no período e a consequência, 
como nos grãos, será o aumento da produção. A determinante do 
menor crescimento serão os insumos – grãos e itens ligados a 
petróleo – em alta



Macro Tendências a 2021

• Os preços agrícolas deverão permanecer num plano relativamente 
elevado, mas as pressões inflacionárias dos alimentos tendem a 
diminuir

• Razão? Preços atraentes deverão fomentar aumento de produção –
uso melhores sementes, + fertilizantes, etc

• Tal tenderá a diminuir a pressão sobre os preços de insumos para 
rações, mas não creio realista esperar uma mudança na política rações, mas não creio realista esperar uma mudança na política 
norte-americana de biocombustíveis

• Contém, portanto, com preços de grãos altos

• Aumento na produtividade continuarão a ser relevantes, 
aumentando a sustentabilidade da atividade



Alertas

• Saúde animal seguirá sendo o grande inimigo

• Sem ciência e tecnologia não teremos como atender ao aumento da 
demanda, mas sobretudo a mudança da dieta humana para maior 
consumo de produtos animais

• Os neo-luddistas devem ser ativa e estruturadamente combatidos

• Recursos naturais serão os fatores determinantes para determinar• Recursos naturais serão os fatores determinantes para determinar

– Que espécies prevalecerão

– Quem produzirá, exportará e importará

– Quem será quem

• Aumento e concentração de rebanhos aumentarão os riscos 
sanitários

• Biossegurança + biossegurança + biossegurança



Há pouco que se possa fazer sobre terra 
arável ou fotossíntese. Mas há muito que 

podemos fazer em termos de “produtividade 

de água” 

Muito obrigado 
à ASEMG pelo 

convite e a

xl
s

convite e a

pelo patrocínio 


