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Introdução

O setor de alimentos para fins especiais e congêneres sofreu o impacto de variáveis macroeconômi-

cas importantes ao longo do ano de 2021, tais como: câmbio, inflação ao produtor, emprego e renda 

da população. A resultante desses vetores explica a retração de 1,5% no consumo aparente desse 

segmento no ano.

Câmbio

A desvalorização e a volatilidade do dólar têm contribuído muito para a deterioração de indicadores 

conjunturais do país, no último triênio. Empobreceu os assalariados, causou perdas reais nos recursos 

da poupança, induziu a um aumento dos juros e a uma redução das expectativas de crescimento. 

CONJUNTURA ECONÔMICA

Desvalorização, volatilidade do dólar e inflação ao produtor afetaram o 

desempenho do setor de alimentos para fins especiais em 2021.
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IMPACTOS SOBRE A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS

A atividade industrial: De acordo com indicadores econômicos da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física do IBGE 
(PIM-PF), a indústria de transformação, que exclui a extrativa, acumulou expansão de  4,3% nos doze meses de 2021. Nes-
se contexto, se destacam a retração de 7,8% na produção de alimentos, e estagnação (+0,2%) na atividade de fabricação 
de bebidas no período. No que se refere ao segmento de alimentos para fins especiais, ainda no acumulado de janeiro 
a dezembro de 2021, frente a igual período de 2020, houve retração de 1,5% neste mercado, medida pelo índice de 
consumo aparente calculado pela Websetorial para a ABIAD. A retração reflete a queda no poder aquisitivo do brasileiro 
decorrente do acirramento do processo inflacionário. Já a atividade de fabricação de bebidas dietéticas ou de baixas ca-
lorias mostra crescimento de 3,5%, como reflexo da abertura da economia e da reativação das atividades relacionadas à 
prestação de serviços.

Emprego: O saldo das contratações com carteira assinada no país em 2021, foi positivo em 2,7 milhões de postos de tra-
balho. A renda do trabalho e os auxílios sustentaram o consumo, principalmente no primeiro semestre. Nesse contexto, o 
saldo nas atividades relacionadas à indústria de alimentos para fins especiais foi positivo com 4.967 contratações nos 12 
meses de 2021. Na fabricação de bebidas não alcoólicas o saldo também foi de 789 contratações no período em questão.

Apesar do impacto de questões macroeconômicas, o saldo do em-
prego no setor de alimentos para fins especiais foi positivo, com a 
geração de 4.967 vagas em 2021.
 
 

Inflação ao Produtor:  O Índice de Preços ao Produtor (IPP) 
fechou 2021 com aumento de 28,39%, o maior da série 
anual do indicador, iniciada em 2014. A alta do dólar, com 
depreciação média de 9,8% em 2021, aumentou preços de 
produtos importados, como as matérias-primas e o petró-
leo. Os resultados do IPP também foram bastante significa-
tivos para os segmentos da indústria de alimentos para fins 
especiais, tais como de “Fabricação de produtos alimentí-
cios” (+18,57%) e “Fabricação de bebidas” (+9,01%).
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TABELA 1. Produção na indústria e vendas no comércio | Em variação percentual | Até dezembro de 2021

Segmentos
No mês

Dez.21 / Dez.20

12 meses

Jan. a Dez. 21/ 
Jan. a Dez. 20

Produção

Fabricação de produtos alimentícios 1,8% -7,8%

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -18,8% -3,1%

Fabricação de bebidas não alcoólicas 0,3% 0,9%

Vendas

Hipermercados, sup., produtos alimentícios, bebidas e fumo -0,4% -2,6%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortop., de perfumaria e cosméticos 7,8% 9,8%

Consumo aparente

1. Alimentos para fins especiais 1,7% -1,5%

1.1 Concentrados de proteínas e outras prep., incluindo pós e gelatinas 9,1% 1,0%

1.2 Complementos alimentares e sup. vitamínicos + restrição de nutrientes + funcionais + enteral -10,3% 0,1%

1.3 Vitaminas -5,6% 8,1%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças e idosos -13,6% -20,3%

1.5 Ingestão controlada de açúcar 3,2% -6,9%

1.6 Adoçantes -4,6% -0,5%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias 1,7% 3,5%

TABELA 2 . Evolução do emprego no setor | Em número e variação percentual | Até dezembro de 2021

Fonte: PIM-PF - IBGE| Elaboração: Websetorial

Emprego Dez. 21 Dez. 20

Saldo das 
contratações 

Variação %

Dez .21 - Dez. 20 Dez. 21 / Dez. 20

Alimentos especiais  157.066  152.099  4.967 3,3%

Fabricação  de produtos alimentícios não especificados ante-
riormente  95.554  93.719  1.835 2,0%

Comércio  atacadista especializado em produtos alimentícios 
não especificados  61.512  58.380  3.132 5,4%

Bebidas  66.340  65.551  789 1,2%

Fabricação  de produtos alimentícios não especificados ante-
riormente  19.778  19.244  534 2,8%

Comércio  atacadista especializado em produtos alimentícios 
não especificados  46.562  46.307  255 0,6%

Fonte: Caged/MTE e RAIS 2020 | Elaboração: Websetorial
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Importações dos produtos do setor

Alimentos especiais 

No acumulado de janeiro a dezembro de 2021, as importações 
de ‘‘alimentos para fins especiais e congêneres’’ totalizaram US$ 
751,5 milhões e apresentaram crescimento de 9,9% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. Destaque para o crescimen-
to nas importações de ‘‘concentrados de proteínas e outras pre-
parações, incluindo pós e gelatinas’’.

Bebidas dietéticas e de baixas calorias 

No acumulado do ano, as importações de bebidas dietéticas e 
de baixas calorias cresceram 46,5%, em relação ao mesmo pe-
ríodo  de 2020. Em valor, as importações totalizaram US$ 111,5 
milhões, ante US$ 76,1 milhões em 2020. 

COMEX - Stat | Elaboração: Websetorial

TABELA 3. Importações | Em milhões de dólares e variação percentual | Acumulado de janeiro a dezembro 2021

Segmentos

Acumulado no ano
Variação

(%)

Jan. a Dez. 21 Jan. a Dez 20 Ac. no ano 

1. Alimentos para fins especiais   751,5  684,0 9,9%

1.1   Concentrados  de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas  73,1  57,1 28,0%

1.2 Complementos alimentares e sup. vitamínicos + restrição de nutrientes + 
funcionais + enteral  259,9  234,5 10,8%

1.3 Vitaminas  283,0  234,0 21,0%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos: gestantes, crianças e idosos  19,7  54,2 -63,6%

1.5 Ingestão controlada de açúcar  72,8  64,6 12,6%

Balas e gomas de mascar sem açúcar  15,2  13,3 14,1%

Achocolatados sem açúcar  57,6  51,3 12,2%

1.6 Adoçantes  42,9  39,6 8,4%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias  111,5  76,1 46,5%



Boletim Econômico ABIAD | Edição nº 21 | Março 2022 5

Origem das importações de alimentos para fins especiais

No acumulado de janeiro a dezembro de 2021, a China foi o principal país exportador de alimentos para fins especias para 
o Brasil, totalizando o valor de US$ 184,5 milhões, o que representou 25% de todas as importações de alimentos para fins 
especiais (Tabela 04).

Os Estados Unidos ocuparam o segundo lugar, com importações brasileiras totais no valor de US$ 84,6 milhões, representan-
do a fatia de 11% deste mercado de alimentos para fins especiais comprados pelo Brasil no período em questão (Gráfico 01).

GRÁFICO 01. Países de origem das importações brasileiras de alimentos para fins especiais

TABELA 4. Origem das Importações | Em milhões de dólares e variação percentual |  Janeiro a dezembro 2021

Segmentos
Total 

importado  
em US$

Principal país 
de origem das 
importações 

Valor do principal 
parceiro, em 

milhões  de US$

Part. %  
do total 

Alimentos para fins especiais  751 China  185 24,6%

Concentrados  de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas  73 Estados  Unidos  26 35,4%

   Complementos alimentares e sup. vitamínicos + restrição de nutrientes + 
funcionais + enteral  260 

Países Baixos 
(Holanda)

 41 15,9%

Vitaminas  283 China  134 47,2%

Alimentos  para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças e idosos  20 Argentina  9 44,5%

Ingestão controlada de açúcar  73 Uruguai  13 18,3%

Balas e gomas de mascar sem açúcar  15 México  7 46,7%

Achocolatados sem açucar  58 Uruguai  13 23,1%

Adoçantes  43 China  34 80,1%

Fonte: COMEX - Stat | Elaboração: Websetorial

25%

11%

9%

7%7%

7%

6%

5%

4%

3%

17%

China Estados Unidos Alemanha Países Baixos (Holanda)

Suíça Uruguai Argentina França

Reino Unido Canadá Demais Países



Boletim Econômico ABIAD | Edição nº 21 | Março 20226

Destino das exportações de alimentos para fins especiais

No ano de  2021, os Estados Unidos foram o principal país importador de alimentos para fins especias do Brasil, totalizando 
o valor de US$ 134,1 milhões, o que representou 17% de todas as exportações de alimentos para fins especiais brasileiras 
(Tabela 05).

A Argentina foi o segundo país que mais importou esses produtos do Brasil, totalizando US$ 92,4 milhões e ocupando a fatia 
de 12% deste mercado no período em questão (Gráfico 02).

GRÁFICO 02. Países de destino das exportações brasileiras de alimentos para fins especias

TABELA 5. Destino das Exportações | Em milhões de dólares e variação percentual |  Janeiro a dezembro 2021

Segmentos
Total 

exportado  
em US$

Principal país 
de destino das 

exportações 

Valor do principal 
parceiro, em 

milhões  de US$

Part. %  
do total 

Alimentos para fins especiais  783 Estados Unidos  134 17,1%

Concentrados  de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas  323 Estados  Unidos  92 28,5%

    Complementos alimentares e sup. vitamínicos + restrição de nutrientes + 
funcionais + enteral  351 Bolívia  66 18,7%

Vitaminas  6 Argentina  2 37,9%

Alimentos  para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças e idosos  34 Venezuela  8 23,4%

Ingestão controlada de açúcar  68 Argentina  28 41,8%

Balas e gomas de mascar sem açúcar  4 Paraguai  2 62,2%

Achocolatados sem açucar  64 Argentina  28 44,0%

Adoçantes  1 Chile  0 28,3%

Fonte: COMEX - Stat | Elaboração: Websetorial
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Alimentos 

Gastos com alimentação na pandemia: Pesquisa elaborada 
pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de 
Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP, entre 
20 de setembro e 18 de outubro de 2021, mapeou o 
impacto da pandemia de Covid-19 na vida financeira dos 
consumidores. 91% dos participantes (4.586 no total) 
afirmaram que seus gastos habituais aumentaram durante 
a pandemia, sendo que 67,3% (3.088) atribuíram as 
despesas mais altas à alimentação.
O  levantamento foi respondido por cerca de 5 mil pessoas. 
Para cerca de 70% (3.525), a renda individual foi reduzida, 
enquanto que para 23,6% (1.191), esta permaneceu 
inalterada. Apenas 6,4% (324) dos entrevistados disseram 
ter tido aumento de renda. 
Fonte: Valor Investe. Gastos com alimentação foram os que mais 

aumentaram durante a pandemia. Valor Investe. São Paulo, 23 de nov. 

de 2021. Disponível em https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-

e-politica/noticia/2021/11/23/gastos-com-alimentacao-foram-os-que-

mais-aumentaram-durante-a-pandemia.ghtml. Acesso em 01.dez.21.

Insegurança  alimentar: Dados divulgados pela 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) mostram que a taxa de insegurança 
alimentar na América do Sul, em 2020, alcançou 39,2% 
da população, ou 168,7 milhões de pessoas, situando-se 
acima da média mundial de 30%. Essa taxa, que expressa 
a dificuldade de acesso físico ou econômico à alimentação 
na quantidade e qualidade necessárias ao bom 
desenvolvimento humano, vem aumentando na região 
há 6 anos e apresentou um salto, em consequência da 
pandemia de Covid-19. O Brasil, a despeito dos programas 
de transferência de renda, como Bolsa Família e Auxílio 
Emergencial, ainda tem 24% da sua população, quase 50 
milhões de pessoas, classificada como em insegurança 
alimentar. Em 2014, esse número era de 37,5 milhões de 
pessoas.
Fontes: CHADE. Jamil. América Latina volta 2 décadas e fome na região 

supera média mundial. Uol. São Paulo, 01 de dez. de 2021. Disponível em 

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/12/01/america-

latina-volta-2-decadas-e-fome-na-regiao-supera-media-mundial.htm. 

Acesso em 01.dez.21; Fome avança e América Latina recua 20 anos. Valor. 

São Paulo, 01 de dez. de 2021. Disponível em https://valor.globo.com/

mundo/noticia/2021/12/01/fome-avanca-e-america-latina-recua-20-

anos.ghtml. Acesso em 01.dez.21.

Agricultura ESG: A Nestlé Brasil pretende reduzir pela metade 
suas emissões de carbono até 2030 e atingir emissões 
líquidas zero em 2050. Um dos pilares para alcançar esses 
objetivos é a agricultura regenerativa, que adota práticas de 
conservação e reabilitação, com foco em café, cacau e leite. 
Outros dois pilares são a circularidade e a bioeconomia.   
São  mais de 13,5 mil produtores que têm alguma forma de 
relacionamento com os programas de qualidade da empresa, 
no país. No café, a marca Nescafé tem a meta de ser, até 
2022, a primeira operação de café torrado e moído carbono 
neutro do país. No cacau, a Nestlé criou uma certificação 
para produção em áreas livres de desmatamento e uso 
de sistemas agroflorestais, sem utilização de defensivos 
agrícolas. Hoje, são 1093 produtores certificados e o objetivo 
é chegar a 100% da cadeia certificada até 2025. 
No  segmento de leites, a Nestlé lançou uma parceria com a 
Embrapa para a pesquisa e desenvolvimento das primeiras 
fazendas de produção de leite com emissão líquida zero ou 
de baixo carbono. Entre os pontos a serem observados estão 
o manejo do solo, transporte, bem-estar animal e descarte 
de resíduos.
Fonte: BRANDÃO, Raquel. Nestlé adota agricultura regenerativa no Brasil. 

São Paulo, 26 de out. de 2021. Valor. B10.

Comercialização de ovos:  A Granja Faria, uma das maiores 
produtoras de ovos do país, está expandindo suas frentes de 
negócio por meio de aquisições, passando por um clube de 
assinaturas de ovo e até com a abertura de um restaurante 
que tem o ovo como protagonista, o Eggy. A previsão da 
empresa é ter 30 lojas nos próximos seis anos e, só depois, 
abrir para franquias. Hoje, o investimento por unidade é de 
cerca de R$ 1 milhão.

Apesar do crescimento das vendas, a Granja Faria tem 
sofrido com a inflação. Isso porque enquanto o preço do ovo 
subiu cerca de 30%, os custos de produção aumentaram em 
torno de 200%, especialmente com a alta dos grãos, base de 
alimentação das galinhas. A produtora previa encerrar 2021 
com vendas de cerca de 2,6 bilhões de ovos e faturamento 
de R$ 1,2 bilhão. 

Fonte: JANKAVSKI. André. Granja Faria lança assinatura e até restaurante 

para sofisticar o ovo. São Paulo, 28 de nov. de 2021. Estadão. B7.

Suplementos: A produção local de suplementos tem sido 
estimulada pela demanda aquecida e os altos custos de 
importação. O mercado de suplementos esportivos possui, 
atualmente, 45  fabricantes nacionais e a  produção local re- 

Relatório de mercado 
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presenta 88% do mercado, em volume. Segundo estimati-
va da Euromonitor International, considerando que as pes-
soas continuem com os hábitos adquiridos na pandemia, 
de cuidar mais do corpo e da alimentação, o setor crescerá, 
em média, quase 10% ao ano nos próximos 5 anos, atingin-
do R$ 4,18 bilhões em 2026. 
A  Glanbia Performance Nutrition, multinacional com sede 
na Irlanda, fechou um acordo com a Grow Dietary Supple-
ments (GDS),  para começar a produzir suplementos es-
portivos no Brasil. 
Ainda segundo a Euromonitor International, a Glanbia é a 
sétima colocada  no mercado de suplementos, com 3,5% 
de participação. A Integralmédica Suplementos Nutricio-
nais, dona da marca Integralmédica, lidera o mercado, com 
25% de participação, seguida pelo Grupo Supley, dono das 
marcas Probiótica e Max Titanium, com 11,1%. A Sooro 
Renner inaugurou, em setembro de 2021, uma planta fabril 
para a produção de proteína do leite (Whey), aumentado a 
sua capacidade de 120 toneladas para 220 toneladas por 
mês.
Fonte:  BOUÇAS. Cibelle. Produção local de suplementos aumenta. Valor. 

São Paulo, 30 de nov. de 2021. Valor. B6.

Plant Based: No mercado alimentar, o segmento de 
proteínas feitas à base de plantas, ou plant based, é um 
nicho que cresce de forma acelerada lá fora e aqui. A 
Euromonitor International estimou o faturamento global de 
leite plant based em US$ 16,9 bilhões em 2020, enquanto o 
de carne plant based teve uma receita US$ 4,2 bilhões. Os 
maiores mercados estão na Europa e nos Estados Unidos. 
Neste último, esse segmento de produtos faturou US$ 7 
bilhões em 2020. 
A  The Good Food Institute (GFI) compilou projeções de 
instituições financeiras e indica que o mercado de plant 
based pode atingir entre US$ 100 bilhões e US$ 370 bilhões 
no mundo até 2035.
Segundo a Foodtech Landscape Latam, existem mais de 
300 foodtechs em países como Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia e México. Os empreendimentos captaram US$ 
1,7 bilhão com investidores nos últimos dez anos. O Brasil 
aparece com 123 dessas foodtechs e US$ 887 milhões 
captados no período.  No país, a GFI aponta que o grupo dos 
chamados flexitarianos, ou seja, aqueles que não deixam de 
comer carne mas reduzem seu consumo, cresceu de 29% 
em 2018 para 50% da população, em 2020. 
Ainda  que os investimentos iniciais em alimentos à base 
de plantas tenham partido de foodtechs e startups, as 
empresas tradicionais do setor de proteína animal decidiram 
surfar nessa onda e criaram suas próprias linhas. Enquanto a 
aposta da BRF iniciou sua atuação por meio da importação 

da tecnologia e posterior desenvolvimento doméstico, 
a JBS apostou nas parcerias e aquisições de empresas de 
carnes alternativas. Já a Marfrig Global Foods lançou a sua 
própria startup de proteínas vegetais, a PlantPlus Foods, 
por meio de uma joint venture com a norte-americana 
Archer Daniels Midland Company (ADM).
Fontes: FONSECA. Mariana. Carne, leite e até chocolate de planta: o 

Brasil pode se tornar terreno fértil para as startups de comida vegetal?. 

INFOMONEY. São Paulo, 21 de nov. de 2021. Disponível em https://www.

infomoney.com.br/do-zero-ao-topo/carne-leite-e-ate-chocolate-de-

planta-o-brasil-pode-se-tornar-terreno-fertil-para-as-startups-de-comida-

vegetal/.Acesso em 03.dez.21; CANALAGRO. Plant-based é tendência que 

veio para ficar. São Paulo, 27 de outubro de 2021. Estadão.

Crowdfunding vegano: A plataforma de negócios Vegan 
Business obteve, em outubro de 2021, registro na Comissão 
de Valores Mobiliários (CMV) para trabalhar como plataforma 
de equity crowdfunding. A ideia é unir pessoas preocupadas 
com o ambiente e com alimentação sustentável a empresas 
com esses mesmos focos - e que tenham um plano de 
negócios consistente. Em menos de 15 dias, 650 investidores 
pessoas físicas se inscreveram na plataforma com a intenção 
de serem investidores-anjo na rodada inicial de negócio, 
que já escolheu oito empresas de diferentes setores.
Fonte: PRESSINOTT. Fernanda. Vegan Business aposta em crowdfunding. 

São Paulo, 03 de set. de 2021. Valor. B7.

Mercado de chocolates

Hershey: A Hershey tem novo comando no Brasil. Larrisa 
Diniz assume gerência geral para o país e a região, com a 
missão de aumentar a fatia do  grupo no mercado   no mo-
mento em que o consumidor está comendo  mais choco-
late. O desafio é ganhar território frente a “pesos-pesados”, 
como Nestlé e Mondelez (dona da Lacta), que juntas detêm 
quase 58% do mercado de chocolates. A Hershey tem 4,2%, 
de acordo com a Euromonitor.  Uma das apostas da empresa 
é aumentar o portfólio, apostando em produtos de preços 
mais baixos que podem ser mais consumidos por impulso.

Dengo: A fabricante de chocolates premium Dengo tra-
balha com cerca de 200 pequenos e médios produtores de 
cacau orgânico em Ilhéus e tem o compromisso de fomen-
tar o desenvolvimento social dos trabalhadores que estão 
na ponta da produção do chocolate, seu principal produ-
to. A marca também fabrica mel de cacau, cervejas e uma 
linha de gim. Os trabalhadores recebem pela commodity 
um prêmio superior a 70%  sobre o valor negociado em 
bolsas de mercadorias e futuros. A empresa já está com 30 
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lojas em operação e, para 2022, prevê abrir outras nove. O 
objetivo é chegar a todas as capitais brasileiras. 
Fontes:  BRANDÃO. Raquel. Hershey tem novo comando no Brasil. São 

Paulo, 6 de out. de 2021. Valor, B8; BRAUN. Daniela. Na  lista da Black Friday, 

sai a geladeira e entra  o chocolate. Valor. São Paulo, 16 de nov. de 2021. 

Disponível em https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/16/na-

lista-da-black-friday-sai-a-geladeira-e-entra-o-chocolate.ghtml. Acesso 

em 03.dez.21; GONSALVES. Wesley. Com apelo social e produto ‘premium’, 

a Dengo quer chegar a todas as capitais’. São Paulo, 8 de nov. de 2021. 

Negócios. O Estado de S. Paulo. B5. 

Lácteos 

Produção de leite: Segundo o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP), 
de janeiro a dezembro do ano passado o preço do leite 
pago ao produtor chegou a R$ 2,2481/litro, 15,5% acima 
do verificado em 2020. No entanto, quando considerado 
o acumulado do ano (de dezembro/20 a dezembro/21), 
observa-se queda real de 8,7% no valor ao produtor, 
evidenciando o forte movimento de baixa no último 
trimestre de 2021, devido ao enfraquecimento da 
demanda por lácteos. Mesmo com o retorno das chuvas da 
primavera, que favorecem a disponibilidade de pastagem, a 
produção de leite segue limitada pelo aumento dos custos 
de produção e por consequentes desinvestimentos na 
atividade. Até o terceiro trimestre de 2021, a oferta muito 
restrita elevou a competição das indústrias pela compra 
da matéria-prima e sustentou as cotações do leite cru em 
elevados patamares. Entretanto, no último trimestre de 
2021, a demanda enfraquecida e a pressão dos canais de 
distribuição elevaram os estoques de derivados, resultando 
em queda nos preços dos lácteos e do leite no campo. 
A crescente perda no poder de compra do consumidor 
limitou o repasse da valorização do leite no campo ao 
preço dos derivados negociados pelas indústrias junto aos 
canais de distribuição. A desvalorização do real frente a 
moedas estrangeiras em 2021 acentuou o movimento de 
avanço dos custos de produção, tendo em vista que, além 
de estimular a exportação de grãos, também tornou mais 
cara a compra de insumos que dependem de matéria-
prima importada.  Para 2022, a pressão sobre os custos 
de produção pode diminuir e o primeiro semestre do ano 
pode ter espaço para altas maiores nos preços do leite e 
dos derivados, de acordo com a Scot Consultoria. Fontes: 

Canal Rural. Custo de produção do leite pode cair no primeiro semestre 

de 2022. Canal Rural. São Paulo, 27 de dez. de 2021. Disponível em https://

www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/custo-de-producao-do-leite-

pode-cair-no-primeiro-semestre-de-2022/.Acesso em 04.jan.21; ESALQ. 

USP. Leite/CEPEA: Preço cai pelo 3° mês seguido e encerra 2021 com queda 

acumulada de 8,7%. CEPEA. Piracicaba, 17 de dez. de 2021. Disponível em 

https://cepea.esalq.usp.br/br/releases/leite-cepea-preco-cai-pelo-3-mes-

seguido-e-encerra-2021-com-queda-acumulada-de-8-7.aspx. Acesso em 

04.jan.21.

Certificação internacional: A unidade da Unium, marca 
institucional das cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal 
no segmento de lácteos, sediada em Ponta Grossa (PR), 
recebeu o selo Food Safety System Certification 22000 
(FSSC), em outubro de 2021. Com isso, a unidade ganha 
mais competitividade no mercado internacional e 
“consolida seus produtos” no mercado interno, uma vez 
que a certificação garante a procedência dos produtos 
das cooperativas e aumenta a confiança do consumidor. 
Segundo a Unium, 25 mil empresas têm o certificado em 
todo o mundo, sendo apenas 50 do setor de lácteos - e 
poucas delas brasileiras. Fonte: POLO. Êrica. Fábrica de lácteos 

da Unium recebe certificação internacional. Valor. São Paulo, 13 de 

dez. de 2021. Disponível em https://valor.globo.com/agronegocios/

noticia/2021/12/13/fabrica-de-lacteos-da-unium-recebe-certificacao-

internacional.ghtml. Acesso em 04.jan.21.

Investimentos: A Betânia Lácteos inaugurou, em outubro de 
2021, uma nova fábrica, localizada em Morada Nova, Ceará, 
com investimentos que superaram R$ 70 milhões. A nova 
planta tem capacidade de processamento de 200 mil litros 
de leite por dia e irá produzir leite em pó, leite condensado 
e outros compostos lácteos. Com esta nova unidade, a 
Betânia amplia sua capacidade de processamento para 
mais de 1,4 milhão de litros de leite por dia, e passa a 
produzir todo leque de produtos lácteos no Nordeste, em 
linha com seu objetivo de fortalecer a marca na região. 
Fonte: LOPES. Fernando. Betânia inaugura fábrica de R$ 70 milhões no 

Ceará. Valor. São Paulo, 05 de out. de 2021. Disponível em https://valor.

globo.com/agronegocios/noticia/2021/10/05/betania-inaugura-fabrica-

de-r-70-milhoes-no-ceara.ghtml.Acesso em 01.dez.21.
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Leites de fácil digestão: A Xandô lançou, em dezembro de 
2021, o leite integral A2, produto que tem como origem 
as vacas a2a2, com genética diferente da tradicional, 
de animais a1a1. A diferença para o leite tradicional é a 
proteína beta-caseína A2, a mesma encontrada no leite 
materno e digerida mais facilmente pelo corpo humano. 
Em 2020, o mercado global de leite A2 foi avaliado em US$ 8 
bilhões, com projeção de chegar a US$ 25 bilhões até o fim 
desta década, segundo a empresa canadense Precedence 
Research. Mesmo em um ano de retração para os lácteos, 
a Xandô acredita que manter a inovação contribui para os 
negócios. 
Fonte: POLO. Erica. Xandô entra no mercado de leite de fácil digestão. 

Valor. São Paulo, 30 de dez. de 2021. Disponível em https://valor.globo.

com/agronegocios/noticia/2021/12/30/xando-entra-no-mercado-de-

leite-de-mais-facil-digestao.ghtml. Acesso em 04.jan.21. 

Vendas de lácteos online: A Piracanjuba fechou parceria 
com a startup Compra Agora, canal digital de vendas para 
varejistas desenvolvido pela Unilever, sendo a primeira 
marca de lácteos a ingressar na plataforma. Com isso, 
quer ampliar a distribuição para varejistas de pequeno 
e médio portes em Goiás, Distrito Federal, Ceará e Mato 
Grosso. Serão comercializados leites UHT, a linha Pirakids, 
leite condensado, creme de leite, cereais, bebidas lácteas 
com cereais, produtos de proteína e queijo ralado, além de 
outros itens. Depois de ser a primeira indústria de lácteos 
a ter seus produtos vendidos de forma direta pela Amazon 
e consolidar parcerias importantes, com Magazine Luiza 
e Mercado Livre, entre outros, a Piracanjuba avançou na 
digitalização do mercado de alimentos e bebidas com a 
presença em plataformas B2B. 
Fonte: POLO. Erica. Piracanjuba fecha parceria com Compra Agora. Valor. 

São Paulo, 28 de dez. de 2021. Disponível em https://valor.globo.com/

agronegocios/noticia/2021/12/28/piracanjuba-fecha-parceria-com-

compra-agora.ghtml. Acesso em 04.jan.21.

ICMS: Em 31 de dezembro de 2021, o Governo de São Paulo 
estendeu por tempo indeterminado a isenção de ICMS para 
o leite pasteurizado. A decisão do governo paulista consta 
do Decreto nº 66.391/2021, artigo 43. 
Fonte: POLO. Erica. Governo de SP estende isenção de ICMS para leite 

pasteurizado. Valor. São Paulo, 31 de dez. de 2021. Disponível em 

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/12/31/governo-de-

sp-estende-iseno-de-icms-para-leite-pasteurizado.ghtml. Acesso em 

04.jan.21.

Bebidas

Volume de vendas:  Com a retomada da demanda de 
bares e restaurantes, o volume de vendas de bebidas não 
alcoólicas avançou 9,8% no terceiro trimestre, comparado 
com o mesmo período de 2020. Já a receita líquida cresceu 
22,4% em relação ao mesmo período de 2020 e 25,7%, 
em relação a 2019. A agência de classificação de risco 
Fitch Ratings publicou relatório em que afirma que as 
principais empresas do setor devem retornar aos volumes 
de vendas pré-pandemia nos principais mercados antes 
do previsto, projetando um crescimento “conservador” do 
volume de vendas em 2022. O setor deve se beneficiar de 
menos restrições à mobilidade, à medida que a cobertura 
de vacinação se expande. No entanto, a recuperação não 
deve vir acompanhada de maior rentabilidade, ao menos 
nos primeiros meses de 2022, devido às pressões de 
custo via inflação de commodities, volatilidade cambial e 
interrupções na cadeia de suprimentos. 
Fonte: BRANDÃO. Raquel. Bebidas não alcoólicas têm recuperação, 

mas rentabilidade ainda deve ficar pressionada. Valor. São Paulo, 01 

de dez. de 2021. Disponível em https://valor.globo.com/empresas/

noticia/2021/12/01/bebidas-nao-alcoolicas-tem-recuperacao-mas-

rentabilidade-ainda-deve-ficar-pressionada.ghtml. Acesso em 03.dez.21.

Novos hábitos funcionais:  A pandemia de Covid-19 mudou 
os hábitos dos consumidores. Segundo a pesquisa anual 
de tendências, feita pela empresa de embalagens para 
alimentos e bebidas  Tetra Pak, em que 2.300 brasileiros 
foram ouvidos, mais da metade (58%) aumentou o 
consumo de produtos que reforçam o sistema imunológico, 
outros 39% desejam fazer isso. Quando se trata de bebidas 
funcionais, o grande destaque é o suco, com 50% das 
respostas. Em seguida, aparecem os produtos lácteos 
fermentados, com 37% das preferências, e as bebidas 
lácteas com alto valor de proteína, vitaminas e/ou cálcio, 
com 31%. De olho na alta demanda, a marca de cafés em 
cápsula Nescafé Dolce Gusto, da Nestlé, está ampliando seu 
portfólio de bebidas funcionais, naturais e veganas. Fonte: 

BRANDÃO. Raquel. Preocupação com saúde e bem-estar faz consumidor 

buscar mais bebidas funcionais. Valor. São Paulo, 03 de jan. de 2022. 

Disponível em https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/03/

preocupacao-com-saude-e-bem-estar-faz-consumidor-buscar-mais-

bebidas-funcionais.ghtml.Acesso em 04.jan.22.

Cervejas:  A marca espanhola de cerveja Estrella Galicia 
irá construir em Araraquara, SP, sua primeira fábrica fora 
da Espanha. Com investimento previsto de R$ 2 bilhões, 
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o objetivo é ter 100% de seu portfólio produzido no país 
a partir de 2023. O investimento faz parte da estratégia da 
empresa de crescer globalmente e aumentar sua participação 
no mercado nacional. Terceiro maior consumidor de cerveja 
no mundo, o Brasil é um mercado que, depois de recuos, 
volta a registrar aumento de volumes e onde o segmento 
premium, em que a marca atua, mostra-se importante linha 
de crescimento para as empresas do setor. Fonte: BRANDÃO. 

Raquel. Cervejaria espanhola prevê fábrica de R$ 2 bilhões. Valor. São Paulo, 

26 de nov. de 2021. Disponível em https://valor.globo.com/empresas/

noticia/2021/11/26/cervejaria-espanhola-preve-fabrica-de-r-2-bilhoes.

ghtml.Acesso em 03.dez.21.

Fusões e aquisições 

Fusões e aquisições:  Dadas as baixas taxas de crescimento 
econômico e algumas tensões políticas na região da América 
Latina, as operações de fusões e aquisições devem ficar 
mais frequentes no setor, como alternativa de expansão de 
carteiras de clientes e portfólio de produtos.

Fusões e parcerias:  As fabricantes de lácteos Betânia e 
Embaré, dona da marca Camponesa, assinaram a fusão de 
suas operações, dando origem a uma empresa de R$ 4 bilhões 
por ano em faturamento. Dentre os objetivos imediatos da 
nova companhia estão: ganhar mercado em regiões de baixa 
presença, como o Sudeste e o Norte, e fortalecer a linha de 
queijos. 
A HBR Realty assinou uma parceria com o Hortifruti 
Natural da Terra, adquirido pela Americanas em agosto, 
para expansão de operações da rede. De acordo com o 
comunicado, a Natural da Terra “passa a contar com a 
expertise no investimento, desenvolvimento e gestão de 
empreendimentos imobiliários” da HBR, com localizações 
privilegiadas para lojas com 1,5 mil metros quadrados. 
Fontes: FALCÃO.BOUÇAS. Marina. Cibelle. Betânia e Embaré assinam fusão 

que cria empresa de lácteos com vendas de R$ 4 bi. Valor. São Paulo, 26 

de out. de 2021. Disponível em https://valor.globo.com/agronegocios/

noticia/2021/10/26/betania-e-embare-assinam-fusao-que-cria-empresa-

de-lacteos-com-vendas-de-r-4-bi.ghtml. Acesso em 01.dez.21; CARVALHO. 

Ana Luiza. HBR Realty faz parceria com Natural da Terra para expansão da 

rede. Valor. São Paulo, 30 de nov. de 2021. Disponível em https://valor.globo.

com/empresas/noticia/2021/11/30/hbr-realty-faz-parceria-com-hortifruti-

natural-da-terra-para-expanso-da-rede.ghtml.Acesso em 03.dez.21

Aquisições:  A Evino comprou a Grand Cru, importadora, 
distribuidora e varejista de vinhos premium, criando uma 
empresa com faturamento estimado em R$ 700 milhões. 
A Grand Cru possui 110 lojas (entre próprias e franquias) 
no mercado brasileiro e deverá abrir mais 17 pontos até 
o final deste ano. Segundo a Evino, a aquisição amplia a 
capilaridade de atendimento aos clientes dos mercados 
varejista e atacadista, nos canais físico e on-line. Relatório 
anual da Organização Internacional do Vinho (OIV), 
divulgado em abril deste ano na França, aponta que o 
consumo de vinho cresceu 18,4% no Brasil durante o ano 
passado. 
A Coca Cola comprou o controle da empresa de bebidas 
esportivas BodyArmor por US$ 5,6 bilhões. De acordo com 
a companhia, a BodyArmor vai permanecer como uma 
divisão independente dentro da estrutura da América do 
Norte da Coca-Cola. Com vendas no varejo de mais de 
US$ 1,5 bilhão e crescendo 50% ao ano, a BodyArmor é a 
segunda marca de bebidas esportivas mais vendida nos 
Estados Unidos, atrás de Gatorade. 
A empresa ainda adquiriu a CVI Refrigerantes, 
engarrafadora do Rio Grande do Sul,  cuja projeção neste 
ano é de venda de 30,9 milhões de caixas, por R$ 632,5 
milhões. O valor negociado implica em um múltiplo de 3,6 
vezes, ligeiramente abaixo do nível de negociação atual 
de Femsa de 3,7 vezes e adiciona 3,4% aos volumes da 
empresa no país. Fonte: AGÊNCIA GLOBO. Evino compra Grand Cru 

e vendas vão a R$ 700 milhões. Rio de janeiro, 26 de outubro de 2021. 

Valor. B10.

MENDES. Luiz henrique. PIPELINE: Hambúrguer de laboratório? JBS terá, 

em escala comercial. São Paulo, 18 de novembro de 21. Valor. B11.

LAURENCE.Felipe. Coca-Cola compra controle da rival do Gatorade por 

US$ 5,6 bilhões. Valor. São Paulo, 01 de novembro de 2021. Disponivel 

em https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/01/coca-cola-

ira-comprar-controle-da-rival-do-gatorade-por-us-56-bilhoes.ghtml.

Acesso em 03.dez.21; BRANDÃO. Raquel. Coca-Cola Femsa paga R$ 

632,5 milhões por engarrafadora gaúcha. Valor. São Paulo, 17 de 

dezembro de 2021. Disponivel em https://valor.globo.com/empresas/

noticia/2021/12/17/coca-cola-femsa-compra-engarrafadora-e-

aumenta-participacao-no-mercado-nacional.ghtml.Acesso em 04.jan.21


