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Louis Dreyfus Company e Guangdong HAID Group 
realizam cerimônia de lançamento de joint venture  

de ração aquática na China 

ROTERDÃ, HOLANDA - GUANGZHOU, CHINA, 22 de maio de 2019 – A Louis Dreyfus Company 
B.V. (LDC) e o Guangdong HAID Group Co. Ltd. (HAID) marcaram hoje o início das obras de 
construção de uma nova fábrica de ração em Tianjin, China, que será construída e operada pela joint 
venture Tianjin Rongchuan Feed Co. Ltd. 

Sob o acordo de parceria assinado pelas duas empresas em dezembro de 2018, a fábrica produzirá 
rações aquáticas de alta qualidade, incluindo rações para camarão, bem como farelo de soja 
fermentado. 

Situada em um terreno de 53 mil m2 e localizada estrategicamente no centro da zona econômica de 
Pequim-Tianjin-Hebei, a unidade deve ser inaugurada em meados de 2020, com capacidade anual 
de produção de 300 mil toneladas métricas de ração. 

“Estamos muito satisfeitos em iniciar os trabalhos da primeira instalação de ração aquática da LDC 
em parceria com o HAID - maior produtor mundial de ração aquática”, comentou Margarita Louis-
Dreyfus, Chairperson da Louis Dreyfus Holding B.V. “O mais recente desenvolvimento na China 
destaca, mais uma vez, a importância que atribuímos às parcerias, à medida que implementamos 
nossa estratégia de crescimento. ” 

“Com o aumento do consumo de produtos aquáticos, a produção de ração aquática de alta qualidade 
tornou-se parte importante dos nossos planos de crescimento para os próximos anos”, disse Hua 
Xue, Chairman do Guangdong HAID Group. “Esta joint venture com uma das principais 
comercializadoras e processadoras de produtos agrícolas do mundo é uma excelente oportunidade 
para contribuir para os nossos planos de crescimento mútuo. ”  

“Esta iniciativa faz parte da nossa estratégia de diversificação nos mercados (downstream) para 
produtos com maior valor agregado, à medida que nos integramos cada vez mais ao longo da cadeia 
de valor”, disse Ian McIntosh, CEO do Grupo LDC. “O HAID é um player-chave em nutrição animal, 
e nossa expertise complementar é ideal para nos desenvolvermos juntos nessa área. ” 

A China é a maior fornecedora e consumidora mundial de rações aquáticas. A parceria entre a LDC 
e o HAID visa desenvolver a maior fábrica de ração aquática no Norte da China e alavancar as 
sinergias da combinação das atividades de esmagamento de soja e produção de ração em um único 
local. 

“À medida que a demanda por proteína aumenta em vários mercados e a demanda dos consumidores 
por alternativas de carne saudável cresce na China, a aquicultura representa uma fonte eficiente e 
sustentável de proteína, e nossa entrada em rações aquáticas é consistente com essa visão”, disse 
James Zhou, Head da Região Norte da Ásia da LDC. 
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Sobre a Louis Dreyfus Company 

A Louis Dreyfus Company (LDC) é uma líder na comercialização e no processamento de produtos 
agrícolas, que utiliza seu alcance global e sua extensa rede de ativos para atender seus clientes em todo 
o mundo, levando o produto certo ao local certo, no tempo certo - de forma segura, responsável e 
confiável. As atividades da LDC abrangem toda a cadeia de valor, do campo à mesa, por meio de 
diferentes linhas de negócios (plataformas). Desde 1851, seu portfólio tem crescido e inclui Oleaginosas, 
Grãos, Frete, Global Markets. Café, Algodão, Açúcar, Arroz, Sucos e Laticínios. A companhia ajuda a 
alimentar e vestir mais de 500 milhões de pessoas anualmente, originando, processando e 
transportando cerca de 80 milhões de toneladas de produtos. Estruturada como uma organização 
matricial de 6 regiões geográficas e 10 plataformas, a LDC atua em mais de 100 países e emprega 
aproximadamente 18 mil pessoas em todo o mundo. Para mais informações, visite www.ldc.com e siga-
nos no Twitter e LinkedIn 

Contatos com a mídia: 

Para mais informações, contate: media@ldc.com 

 
Sobre o Guangdong HAID Group Co., Ltd 

O Guangdong HAID Group Co. Limited foi fundado em janeiro de 2004 (seu antecessor foi fundado em 
1998). O HAID Group estabeleceu bases de produção de rações em 23 províncias e cidades da China, 
bem como no Vietnã, Índia, Indonésia, Equador e outros países, com vendas anuais de ração animal 
superiores a 10 milhões de toneladas. Em 27 de novembro de 2009, o HAID Group foi listado no quadro 
A-share SME da Bolsa de Valores de Shenzhen (Código da Ação 002311). O HAID Group é um 
empreendimento de alta tecnologia, que está entre as três principais da China e os dez maiores 
fornecedores de rações do mundo. Após 20 anos de desenvolvimento rápido e contínuo, a empresa 
estabeleceu cinco segmentos de negócios, incluindo ração, mudas, proteção animal, criação de animais 
e alimentos.  

Contatos com a mídia: 

Para mais informações, contate: zqbgs@haid.com.cn 
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