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Guerra na Ucrânia e preços do trigo 

Rússia e Ucrânia respondem por quase 30% das vendas globais de trigo, o que fez com que a matéria-
-prima. agrícola chegasse ao seu maior patamar de preço em 14 anos. O trigo mais caro tem pressionado 
os negócios das empresas fabricantes de massas e biscoitos. Rússia e Ucrânia são grandes “players” no 
mercado global de grãos, respondendo por 31%, 29% e 19% do comércio global de cevada, trigo e milho, 
respectivamente. Além disso, os bloqueios ainda podem afetar o mercado de soja devido aos efeitos em 
cascata do papel fundamental que a Ucrânia e a Rússia desempenham no comércio de óleo de girassol 
(60% e 78% da produção e exportações globais) que podem fazer com que a demanda mude para óleos 
comestíveis concorrentes, como palma e soja. 

Nesse contexto, fabricantes de bens de consumo enfrentam uma alta de custos de matérias-primas, 
energia, transportes e mão de obra. 

No primeiro trimestre de 2022 o setor de alimentos para fins especiais e congêneres sofreu o impacto 
da alta de custos de matérias primas decorrente da guerra da Ucrânia. Muitos fabricantes tiveram que 
reajustar os preços de seus produtos. Mesmo diante do desafio de reajustes de preços, os mercados de 
“concentrados de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas” e de “vitaminas” tiveram ta-
xas de crescimento expressivas no referido trimestre (18,8% e 6,0%, respectivamente), contribuindo para 
a alta de 1,65% no resultado do consumo aparente do setor de “alimentos para fins especiais” e de 11,6% 
do setor de “bebidas dietéticas ou de baixas calorias”.

CONJUNTURA ECONÔMICA E SEUS IMPACTOS 

SOBRE O SETOR DE ALIMENTOS
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A atividade industrial: De acordo com indicadores econômicos da Pesquisa Industrial Mensal de Pro-
dução Física do IBGE (PIM-PF), a indústria de transformação, que exclui a extrativa, acumulou retração 
de 4,8% no primeiro trimestre de 2022. Em contraste ao resultado geral da indústria, nesse contexto, 
destacam-se o crescimento de 2,4% na produção de alimentos, +7,8% na atividade de moagem e fa-
bricação de produtos amiláceos e crescimento de 9,6% na fabricação de bebidas não alcoólicas no pe-
ríodo. Tanto o aumento da produção como das importações de produtos do segmento de alimentos 
para fins especiais, ainda no acumulado de janeiro a março de 2022, frente a igual período de 2020, se 
refletiram no crescimento de 1,65% neste mercado, medido pelo índice de consumo aparente calculado 
pela Websetorial para a ABIAD. A atividade de fabricação de bebidas dietéticas ou de baixas calorias 
também mostra crescimento de 11,6%, como reflexo do retorno do trabalho presencial em escritórios e 
o aumento da alimentação fora de casa.

Emprego: O saldo das contratações com carteira assinada no país no primeiro trimestre de 2022, foi 
positivo em 615 mil novos postos de trabalho. Nesse contexto, o saldo nas atividades relacionadas à in-
dústria de alimentos para fins especiais foi positivo com 1.611 contratações e na atividade de fabricação 
de bebidas não alcoólicas o saldo foi de 1.298 demissões no período em questão.(Tabela 2)

Inflação ao Produtor:  O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP) refletiu o resultado de aumento de 
4,93% no primeiro trimestre de 2022 e de 18,31% em 
doze meses. A guerra entre Rússia e Ucrânia im-
pactou preços de matérias-primas e petróleo. Os 
resultados do IPP também foram bastante signifi-
cativos para os segmentos da indústria de alimen-
tos para fins especiais, tais como de “fabricação de 
produtos alimentícios” (+3,5% no 1º trimestre de 
2022 e + 17,42% em doze meses) e “fabricação de 
bebidas” (+6,45% no 1º Trim2022 e 14,84% em doze 
meses).

RESULTADOS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS E CONGÊNE-
RES

Mesmo diante do desafio da alta de preços causada pela guerra da Ucrânia, houve 

crescimento de 1,65% no consumo aparente de “alimentos para fins especiais” e de 

11,6% no de “bebidas dietéticas ou de baixas calorias”
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TABELA 1. Produção na indústria e vendas no comércio | Em variação percentual | Até março de 2022

Segmentos
No mês

Mar.21 / Mar.20

Ac. no ano

Jan. a mar.22/ 
Jan. a mar.21

12 meses

Abr.21 Mar.22/
Abr.20 Mar21

Produção

Fabricação de produtos alimentícios 1,5% 2,4% -7,0%

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -9,9% -10,7% -6,1%

Fabricação de bebidas não alcoólicas 20,0% 9,6% 3,3%

Vendas*

Hipermercados, sup., produtos alimentícios, bebidas e fumo 1,5% 0,1% -2,3%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortop., de perfumaria e 

cosméticos
9,4% 11,9% 10,0%

Consumo aparente

1. Alimentos para fins especiais 2,15% 1,65% -0,6%

1.1 Concentrados de proteínas e outras prep., incluindo pós 

e gelatinas
24,1% 18,8% 2,2%

1.2 Complementos alimentares e sup. vitamínicos + re-
strição de nutrientes + funcionais + enteral -4,6% -6,6% -0,8%

1.3 Vitaminas -2,0% 6,0% 6,9%

1.4 Alimentos para grupos pop.específicos, gestantes, cri-

anças e idosos 
-7,8% -11,9% -19,7%

1.5 Ingestão controlada de açúcar 0,1% 0,9% -6,2%

1.6 Adoçantes 14,3% 0,3% -2,5%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias 18,1% 11,6% 6,7%

TABELA 2. Evolução do emprego no setor | Em número e variação percentual | Até março de 2022

Fonte: PIM-PF - IBGE| Elaboração: Websetorial

Emprego Mar. 22 Dez. 21

Saldo das 
contratações 

Variação %

Mar. 22 - Dez. 21 Mar. 22 / Dez. 21

Alimentos especiais  158.677  157.066  1.611 1,0%

Fabricação de produtos alimentícios não especifi-
cados anteriormente  96.189  95.554  635 0,7%

Comércio atacadista especializado em produtos 
alimentícios não especificados  62.488  61.512  976 1,6%

Bebidas  65.042  66.340 -1.298 -2,0%

Fabricação de produtos alimentícios não especifi-
cados anteriormente  19.282  19.778 -496 -2,5%

Comércio  atacadista especializado em produtos 
alimentícios não especificados  45.760  46.562 -802 -1,7%

Fonte: Caged/MTE e RAIS 2020 | Elaboração: Websetorial

*Último dado disponível até fevereiro de 2022
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Importações dos produtos do setor

Alimentos especiais 

No acumulado de janeiro a março de 2022, as impor-
tações de ‘‘alimentos para fins especiais e congêne-
res’’ totalizaram US$ 200,5 milhões e apresentaram 
crescimento de 8,5% em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Destaque para o crescimento nas 
importações de ‘‘concentrados de proteínas e outras 
preparações, incluindo pós e gelatinas’’.

Bebidas dietéticas e de baixas calorias 

No acumulado do ano, as importações de bebidas die-
téticas e de baixas calorias cresceram 27%, em relação 
ao mesmo período  de 2021. Em valor, as importações 
totalizaram US$ 35,4 milhões, ante US$ 27,9 milhões 
em 2021.. 

Fonte : COMEX STAT / Atualizado em 11/04/2022

TABELA 3. Importações | Em milhões de dólares e variação percentual | Acumulado de janeiro a março de 2022

Segmentos

Acumulado no ano Variação (%)

Jan. 22  
a Mar. 22

Jan. 21  
a Mar. 21

Abr. 21  
a Mar. 22

Abr. 20.  
a Mar. 21 Ac. Ano 12 

meses

1. Alimentos para fins especiais  200,5 184,7 767,3 688,7 8,5% 11,4%

1.1 Concentrados  de proteínas e outras preparações, incluindo 
pós e gelatinas 26,4 13,9 85,5 53,9 89,5% 58,6%

1.2 Complementos alimentares e sup. vitamínicos + restrição 
de nutrientes + funcionais + enteral 56,5 60,4 256,0 229,9 -6,5% 11,4%

1.3 Vitaminas 83,1 68,3 297,9 245,4 21,7% 21,4%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos: gestan-
tes, crianças e idosos 5,2 6,8 18,2 45,5 -23,2% -60,1%

1.5 Ingestão controlada de açúcar 17,8 14,2 46,5 43,3 25,5% 7,4%

Balas e gomas de mascar sem açúcar 3,0 3,2 15,0 11,9 -5,3% 25,9%

Achocolatados sem açúcar 8,5 17,9 48,1 58,8 -52,7% -18,1%

1.6 Adoçantes 17,8 14,2 46,5 43,3 25,5% 7,4%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias 35,4 27,9 119,1 73,8 27,0% 61,3%
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INGESTÃO DE ENERGIA, NUTRIENTES E FIBRAS ALIMENTARES EM 
IDOSOS NO BRASIL, POR FAIXA DE RENDA FAMILIAR PER CAPITA, 
ENTRE 2017–2018

INTRODUÇÃO

Este artigo sumariza os principais achados do es-
tudo que teve como objetivo “avaliar a evolução da 
ingestão de energia e nutrientes e a prevalência de 
inadequação da ingestão de micronutrientes entre 
adolescentes, adultos e idosos brasileiros, segundo 
características sociodemográficas e regiões brasi-
leiras”, com um recorte dos resultados apresenta-
dos sobre a população idosa. (Verly Jr et al., 2021)

Segundo os autores, a má nutrição em países de 
baixa e média rendas, caracterizada com frequên-
cia pelo excesso de ingestão de energia e defi-
ciência de micronutrientes, gera impacto na mor-
bidade e mortalidade por doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT).

No Brasil, em 2019, 26% da população maior de 18 
anos estava obesa e cerca de 60% com sobrepeso. 
Por outro lado, dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares mostraram que, em 2017–2018, dos 68,9 
milhões de domicílios no Brasil, 36,7% (o equiva-
lente a 25,3 milhões) estavam com algum grau de 
insegurança alimentar.1 

A avaliação da ingestão de nutrientes permite co-
nhecer os grupos da população em que há risco 
de inadequação, tanto para planejar ações quanto 
para analisar políticas públicas já implementadas, 
como as de fortificação de alimentos, sendo este 

1. Definição: “A insegurança alimentar ocorre quando o 
indivíduo e/ou uma família não possuem acesso perma-
nente ou temporário a alimentos saudáveis, seguros e que 
sejam suficientes para a satisfação de suas necessidades 
dietéticas e preferências alimentares. Fonte: GUITARRARA, 
Paloma. “Insegurança alimentar”; Brasil Escola. Disponível 
em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/inseguranca-
-alimentar.htm>. Acesso em: 1º abr. 2022.

tema de interesse das associadas da ABIAD.

MÉTODOS

No estudo em referência foram analisados da-
dos de dois Inquéritos Nacionais de Alimenta-
ção (INA), conduzidos em 2008–2009 e 2017–2018 
como módulos da Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF).

As prevalências de inadequação foram estimadas 
utilizando o método da EAR (estimated average 
requirement) como ponto de corte, que represen-
ta o percentual de indivíduos com ingestão abai-
xo do valor médio estimado de necessidade para 
cada grupo etário e sexo.

A prevalência de inadequação foi estimada para 
cada grupo etário e sexo para os quais há valores 
estabelecidos de necessidade média de ingestão 
(9 a 13 anos de idade, 14 a 18, 19 a 30, 31 a 50, 51 a 70, 
e 70 ou mais).

RESULTADOS

As médias (IC 95%) de ingestão energética diária 
se mostraram semelhantes nas duas pesquisas: 
1.753 kcal em 2008–2009 e 1.748 kcal em 2017-2018. 
(Verly Jr et al., 2021)

Na comparação das pesquisas dos dois períodos, 
em 2017-2018, observou-se menor ingestão de 
energia entre mulheres e com o aumento da ida-
de nos dois inquéritos, com exceção de homens 
adultos, cujas médias não diferiram da de ado-
lescentes. Entretanto, em ambos os inquéritos, 
homens adultos, quando comparados às demais 
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faixas etárias e às mulheres, tiveram as mais eleva-
das médias de ingestão para a maioria dos micro-
nutrientes. Observou-se redução discreta (< 23%) 
entre os inquéritos nas médias de ingestão para 
a maioria dos micronutrientes, enquanto aumen-
tos nas médias de ingestão (4%–10%) ocorreram 
somente entre adultos do sexo masculino para 
tiamina, e entre adultos de ambos os sexos para 
vitamina E. (Verly Jr et al., 2021)

As prevalências de inadequação para a maioria dos 
micronutrientes foram maiores em 2017–2018 que 
em 2008–2009. As mais importantes diferenças  
(> 10%) encontradas na população feminina foram 
para riboflavina e zinco em todas as faixas de ida-
de e riboflavina entre homens adultos e idosos. De 
forma contrária, tiamina entre as mulheres idosas e 
homens de todas as idades, e cobre entre as mulhe-
res adultas e idosas e entre os homens adolescentes 
e adultos foram os únicos nutrientes que mostra-
ram redução discreta (< 10 pontos percentuais) na 
prevalência de inadequação no período investiga-
do. Nos dois períodos analisados houve redução das 
prevalências de inadequação dos micronutrientes 
com o aumento da renda média per capita. (Verly 
Jr et al., 2021)

Olhando-se especificamente a pesquisa do perío-
do 2017–2018, prevalências de inadequação acima 
de 50% foram observadas para piridoxina, vitamina 
A e magnésio em todas as faixas etárias e, em es-
pecífico, para fósforo entre adolescentes, tiamina 
entre adultos e idosos em ambos os inquéritos e, 
em 2017–2018, riboflavina entre homens idosos e 
adultos de ambos os sexos. Cálcio, vitamina D e 
vitamina E apresentaram as maiores inadequa-
ções em ambos os inquéritos (> 85%)  e em todas 
as faixas de renda familiar. Além disso, a pesquisa 
apontou que a porcentagem de indivíduos cuja in-
gestão de sódio deveria ser diminuída para reduzir 
o risco de doenças crônicas foi, para o sexo mas-
culino, 78% em adolescentes, 74% em adultos, e 
52% em idosos. Entre as mulheres, 59%, 39% e 25%. 
(Verly Jr et al., 2021)

A questão da renda impacta no padrão de consu-
mo alimentar como se pode observar a partir da 

Tabela 1, que traz um retrato da inadequação da 
alimentação de idosos no Brasil. Os resultados das 
demais faixas etárias estão disponíveis no texto ori-
ginal. (Verly Jr et al., 2021)

No último inquérito, excetuando as estimativas re-
lativas a cobre, magnésio e vitamina D entre idosos, 
e vitamina E entre mulheres adolescentes, diferen-
ças significantes foram observadas entre os dois 
extremos de renda per capita (< 0,5 vs. > 2 salários-
mínimos), sendo as mais expressivas (> 15 pontos 
percentuais) para vitamina C, vitamina A, riboflavi-
na e tiamina em todas as idades, fósforo e piridoxina 
entre adolescentes, e cálcio entre homens adultos. 
(Verly Jr et al., 2021)

Outro estudo aponta para o fato de que o consu-
mo de fibras alimentares pela população idosa 
brasileira também foi inferior às recomendações 
dietéticas, sendo a média de 14,6g/dia com 86,6% 
de prevalência de inadequação. Idosos de maior 
renda e que relataram ter de 1 a 2 doenças crôni-
cas não transmissíveis tiveram maior ingestão de 
fibras. (Da Silva et. Al., 2019).

Quando as análises foram estratificadas pelas re-
giões do país, para o caso de ambos os sexos, em 
2017–2018 verificou-se que tiamina, zinco, vitamina 
C, magnésio, cobalamina e cobre se destacaram 
como os micronutrientes mais variáveis entre as 
regiões. As regiões Norte e Nordeste, seguidas por 
Centro-Oeste, destacaram-se entre a primeira e a 
segunda posições de maior prevalência de inade-
quação para a maioria dos nutrientes analisados. 
(Verly Jr et al., 2021)

A região Sudeste se destacou com menores pre-
valências de inadequação de tiamina em relação 
às regiões Nordeste e Centro-Oeste entre adultos e 
idosos. Além disso, a região Norte despontou com 
as diferenças mais elevadas nas prevalências de 
inadequação de vitamina C, em contraste com a 
região Sudeste, entre homens e mulheres de to-
das as faixas etárias, e de magnésio, em contraste 
com a região Centro-Oeste, para adultos, mas com 
prevalência menor de inadequação de cobalami-
na em relação à região Sul entre mulheres adultas 
e idosas. (Verly Jr et al., 2021)
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TABELA 1. Prevalências de inadequação (IC95%) da ingestão de vitaminas e minerais segundo faixa de ren-
da familiar per capita entre homens e mulheres idosos no Inquérito Nacional de Alimentação 2017–2018

Nutrientes Média de Ingestão de idosos Inadequação dos idosos por faixa de renda familiar per capita

2017–2018 < 0.5 SM 0.5-1 SM 1-2 SM > 2 SM

Cálcio (mg)

Homens 446,3 99,2 98,2 96,6 90,2

Mulheres 429,3 99,9 99,7 99,2 97,3

Magnésio (mg)

Homens 275,7 83,7 78,9 80,9 80,5

Mulheres 225,5 77,3 72,1 73,0 72,8

Fósforo (mg)

Homens 977,1 14 9,0 7,2 4,5

Mulheres 811,2 32,5 23,1 19,0 13,8

Cobre (mg)

Homens 1,4 4,1 3,6 4,7 4,7

Mulheres 1,2 11,6 10,1 12,1 12,3

Zinco (mg)

Homens 10,9 45,3 41,1 39,4 36,5

Mulheres 8,6 38,7 34,6 31,3 29,3

Vitamina A (mcg)a

Homens 342,4 98,1 94,7 90,2 80,7

Mulheres 412 92,4 85,0 75,9 60,4

Tiamina (mg)

Homens 0,9 79,7 67,6 63,9 59,5

Mulheres 0,8 82,0 70,9 66,8 62,5

Riboflavina (mg)

Homens 1,1 75,7 64,1 58,8 51,7

Mulheres 1,0 65,8 53,3 46,9 39,7

Piridoxina (mg)

Homens 0,7 98,5 96,7 95,7 93,3

Mulheres 0,6 99,0 98,0 97,2 95,5

Cobalamina (mcg)

Homens 3,9 19,8 19,8 15,1 7,7 

Mulheres 3,3 30,9 30,5 23,5 13,7

Vitamina D (mcg)b

Homens 1,5 100 100 100 99,9 

Mulheres 1,3 100 100 100 100

Vitamina E (mg)c

Homens 6,4 97,2 96,2 95,8 94,0 

Mulheres 5,5 98,9 98,7 98,3 97,5

Vitamina C (mg)

Homens 116,5 72,8 58,5 51,3 38,0 

Mulheres 128,9 60,2 45,0 37,4 25,8

Fonte: Extraído de Verly Jr et. Al.,2021 Elaboração: Websetorial Consultoria Econômica
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DISCUSSÃO1

Apesar da distância de uma década entre os dois 
Inquéritos Nacionais de Alimentação, o consumo 
de energia não variou de forma significativa no pe-
ríodo, e os nutrientes que causavam preocupação 
no primeiro inquérito permanecem sendo aque-
les com maiores prevalências de inadequação na 
segunda investigação, com destaque para cálcio, 
vitaminas A, D e E, magnésio e piridoxina. Ressal-
ta-se também a alta prevalência de consumo ex-
cessivo de sódio nos dois inquéritos, principalmen-
te entre homens adultos.

Os indivíduos mais pobres foram mais vulneráveis 
ao consumo inadequado da maioria dos nutrien-
tes investigados, com atenção especial para vi-
taminas A e C, tiamina e riboflavina, que tiveram 
grande diferença, absoluta e relativa, em compa-
ração com o estrato de maior de renda. 

Foram observadas disparidades demográficas de 
acordo com as regiões do país e, de forma geral, as 
prevalências de inadequação de consumo foram 
maiores para a região Norte, seguida das regiões 
Nordeste ou Centro-Oeste.

O consumo verificado, maior entre os homens, foi 
o dobro da quantidade máxima de ingestão reco-
mendada pela Organização Mundial da Saúde.

Outro resultado de destaque foi o aumento, entre 
idosos, da inadequação de riboflavina, vitamina 
que pode exercer efeitos neuroprotetores para al-
guns distúrbios neurológicos (por exemplo, doen-
ça de Parkinson, enxaqueca e esclerose múltipla), 
tendo como principais fontes o leite e produtos 
lácteos, vísceras e carne bovina. (Verly Jr et al., 
2021)

1. Também extraído de Verly Jr et al., 2021

CONCLUSÃO

Indivíduos com menor renda domiciliar per capita 
foram aqueles com maiores prevalências de ina-
dequação para a maioria dos nutrientes investiga-
dos. De forma similar, em geral, regiões mais po-
bres do país apresentaram maiores prevalências 
de inadequação. 

Prevalências elevadas de inadequação de ingestão 
de nutrientes e consumo excessivo de sódio foram 
verificadas em ambos os inquéritos. A prevalência 
de inadequação se modifica de acordo com as va-
riáveis sociodemográficas, aumentando entre in-
divíduos nos menores estratos de renda e nas re-
giões mais pobres do país. Esses fatos, somados à 
alta prevalência da inadequação do consumo de 
fibras alimentares em idosos apontam para que 
sejam desenvolvidas ações de saúde e nutrição a 
fim de garantir um consumo alimentar adequado 
destes compostos.
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RELATÓRIO DE MERCADO 
Alimentos 

M Dias Branco: Em 2021, o custo médio do trigo 
ficou 31,5% maior em reais do que em 2020. A M. 
Dias Branco tem negociado contratos futuros de 
compra de trigo na Bolsa de Chicago, a fim de ga-
nhar mais previsibilidade nos custos. Como o real 
havia se apreciado no início do ano, a empresa fe-
chou compras em melhores condições. Por isso, 
a dimensão do impacto da guerra sobre os ne-
gócios da companhia vai depender de sua exten-
são. Diante disso, lidar com os custos é o desafio 
da empresa. Em 2021 o lucro líquido da empresa 
terminou 33,9% menor do que um ano antes, a R$ 
505 milhões. A receita do ano foi 7,7% superior, a R$ 
7,25 bilhões, mesmo com volumes totais 14,3% me-
nores. Diante de cenário externo, dois reajustes de 
preços de produtos já foram feitos. Pela estimati-
va do BTG, o trigo deve ter respondido por 48% do 
custo de produto vendido da M. Dias Branco em 
2021 e óleos responderam por outros 16%.
Fonte: Como a M.Dias Branco lida com os efeitos da guerra. 

BRANDÃO, Raquel. Valor, de São Paulo. B6. Sábado, domingo, 

e segunda-feira, 19, 20 e 21 de março de 2022. | Em uma 

semana, dona da marca Piraquê perde R$ 718 milhões na 

B3. BRANDÃO, Raquel. Valor, de São Paulo. B1. sexta-feira, 4 

de março de 2022. | BRANDÃO, Raquel. Aumento de matéria-

prima pressiona margem da Barilla. Valor. de São Paulo. B1. 

sexta-feira, 4 de março de 2022)

Barilla: Aumento de matéria-prima pressiona 
margem da Barilla. Expectativa, antes da guerra 
na Ucrânia, era de que farinha de trigo aumentas-
se 15% no primeiro semestre de 2022, mas agora 
o percentual pode ser maior. A operação brasileira 
da marca italiana viu o preço da farinha usada aqui 
saltar 25% no ano passado e o do trigo, 33%. Em 
todo o mundo, a fabricante de alimentos precisou 
aplicar reajustes recentemente para compensar o 
cenário inflacionário que a pandemia havia deixa-
do - só o valor do contêiner usado na logística in-
ternacional dos produtos subiu 400%.

Nestlé: As vendas da Nestlé progrediram em rit-
mo sustentável em 2021, ano em que o Brasil foi 
superado pelo México como seu maior mercado 
na América Latina, na esteira de efeito cambial. Já 
a Nestlé absorveu os efeitos da inflação. O grupo 
aumentou seus preços em 3,1% na média global no 
último trimestre de 2021. Na zona Américas, a alta 
de seus preços foi de 3,7% na média, no ano como 
um todo. Globalmente, a Nestlé se beneficiou de 
uma forte demanda por café, alimentos para ani-
mais e produtos dietéticos, refletindo as mudanças 
do consumidor e do teletrabalho na pandemia. Os 
maiores mercados do grupo suíço são os EUA, a 
China, a França, o Reino Unido, e agora o México 
em quinto, superando o Brasil - pelo menos quan-
do as vendas são calculadas em francos suíços. 
O faturamento no México foi de 2,962 bilhões de 
francos suíços, numa alta de 15,5% comparado ao 
ano anterior. E no Brasil foi de 2,925 bilhões, com 
alta de 4,8%
Fonte: Na Nestlé, câmbio faz Brasil perder para o México. 

MOREIRA, Assis. Valor, de São Paulo. B1. sexta-feira, 4 de 

março de 2022)

O mercado de Plant Based food

As proteínas alternativas deverãom ter mais es-
paço no mercado. Embora tenha cara de carne, 
cheiro de carne, textura de carne – e, em alguns 
casos, até gosto de carne – mas não, não é carne. 
No mundo, o mercado de carnes “plant based” 
movimentou US$ 8,5 bilhões em 2021, segundo a 
Research and Markets. Já No Brasil, a Euromoni-
tor identificou um aumento de 70% nas vendas de 
produtos feitos de plantas (que inclui as proteínas 
plant based, mas também outros alimentos) no in-
tervalo de cinco anos. Em 2015, o segmento movi-
mentou US$ 48,8 milhões no país, e em 2020, US$ 
82,8 milhões. Dados da NielsenIQ indicam que, no 
ano passado, o volume de vendas de carnes con-
geladas à base de plantas teve um salto de 52% 
no país, para 1,9 toneladas. Segundo Raquel Cas-
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selli, gerente de engajamento corporativo do The 
Good Food Institute (GFI) Brasil, que representa o 
segmento, a preocupação com saúde é o principal 
motor do crescimento da demanda por proteínas 
alternativas. Caselli acredita que as indústrias que-
rem aumentar suas vendas produzindo alimentos 
para “todos os momentos de consumo”. No seg-
mento, a leitura geral é de que haverá mercado 
para todos os tipos de proteína. 
Fonte: Novas proteínas alternativas devem ganhar mercado. 
RAMOS, Camila Souza. Valor, de São Paulo. B7. quinta-feira, 
9 de fevereiro de 2022. Disponível em: <https://valor.globo.
com/agronegocios/noticia/2022/03/07/proteinas-alternativas-
buscam-voo-fora-do-nicho.ghtml>. Acesso em: 15 abr. 2022. 
| Proteínas alternativas buscam voo fora do nicho. RAMOS, 
Camila Souza. Valor, de São Paulo. B10. Sábado, domingo 
e segunda-feira, 5, 6 e 7 de março de 2022. Disponível em: 
<https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/02/09/
novas-proteinas-alternativas-devem-ganhar-mercado.
ghtml>. Acesso em: 15 abr. 2022. | Carnes vegetal e animal 
terão preços parecidos. ARIMATHEA, Bruna. O Estado de S. 
Paulo. B16. quarta-feira, 12 de janeiro de 2022.

Busca por novas matérias-primas nacionais: A 
principal demanda é o desenvolvimento de ingre-
dientes no mercado brasileiro, onde a soja ainda é 
predominante - marcas de carne vegetal importam 
proteína de ervilha, por exemplo, para seus produ-
tos. Além de desenvolver a economia local e gerar 
renda, é muito mais sustentável comprar aqui do 
que importar. Outro ponto é que a matéria-prima 
sofre variação por conta do câmbio, o que impõe 
ao mercado repasse dos custos ao produto final. A 
projeção é de algumas tendências para esse setor 
em 2022, que incluem a diversificação das fontes 
de proteínas, com ofertas a partir de células de ani-
mais cultivadas em laboratório, com preço compe-
titivo, novos produtos no mercado, com o uso da 
fermentação sendo um caminho promissor, além 
da evolução na reprodução de proteínas. Além dis-
so, a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva 
será cobrada das empresas, o que fará também 
com que o mercado se mova para a produção de 
alimentos do gênero para o público infantil.

O que falta para os esses produtos à base de planta 
comporem a mesa do brasileiro segundo consul-
tores da área é que “o tempo irá construir essa ca-
tegoria. Isso inclui ter o desenvolvimento de bons 

produtos... e dar tempo para o consumidor experi-
mentar e conhecer”
Fonte: Mercado ‘plant based’ busca mais matérias-primas 
nacionais. PIO, Juliana. O Estado de S. Paulo. B12. quinta-feira, 
30 de dezembro de 2021. | ‘Frango vegetal’ disputa espaço 
no mercado ‘plant based’. BONO, Ana Paula. O Estado de S. 
Paulo. B11. Domingo, 19 de dezembro de 2021

Frango vegetal: O frango vegetal disputa tam-
bém espaço no mercado de carne ‘plant based’. 
Startups lançam produtos de frango feito à base 
de proteínas vegetais, com foco na ervilha; setor 
aposta em alta demanda de clientes por produtos 
vegetarianos e veganos. Carne vegetal foi a ma-
neira que o mercado encontrou para classificar 
produtos feitos com proteínas vegetais (como a da 
ervilha) mas com aparência, aroma e sabor aná-
logos às carnes de origem animal. Assim, um filé 
de frango parece frango, mas não leva frango de 
verdade. Esse mercado cresceu cerca de 70% entre 
2015 e 2020, movimentando em torno de US$ 83 
milhões no ano passado, segundo a Euromonitor 
International.

Next Gen Foods: A empresa estreia com a sua mar-
ca Tindle no Estados Unidos,  tendo em vista que o 
mercado norte-americano possui uma população 
estimada de 300 milhões de pessoas, o que, segun-
do o CEO da startup, “dá para ter uma noção de ex-
pansão”. A estratégia inicial ficará concentrada em 
restaurantes, por isso, uma forma de cativar o públi-
co que frequenta casas de chefs renomados sobre o 
potencial da culinária com frango plant based, com 
ideia de chegar ao varejo ano que vem. A Tindle já 
marca presença em alguns mercados globais, como 
Cingapura, Malásia, Macau, Hong Kong, Dubai e 
Amsterdã. Por isso,  tenciona ser referência em fran-
go de planta para restaurantes e consumidores, as-
sim como as startups americanas Impossible Foods 
e Beyond Meat foram para o hambúrguer. Por outro 
lado, a presença da Next Gen Foods nos Estados Uni-
dos testará as dúvidas de parte do mercado com o 
crescimento da área de plant based.
Fonte: Next Gen foods capta mais US$ 10 milhões. MENDES, 
Luiz Henrique. Valor. B7. quarta-feira, 16 de fevereiro de 
2022. Disponível em: <https://valor.globo.com/agronegocios/
noticia/2022/02/16/pipeline-next-gen-foods-capta-mais-us-
100-milhoes.ghtml>. Acesso em: 15 abr. 2022.
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Salgadinhos

A venda de salgadinhos cresce 11% até 2026. Por 
isso, a General Mills, dona da Yoki, M.Dias Branco e 
PepsiCo, a líder do setor, reforçam seus portfólios. 
O mercado de snacks - salgadinhos prontos e para 
consumo rápido- não para de crescer. Somente 
em 2021, a projeção da consultoria Euromonitor 
é de que a categoria tenha movimentado R$ 80 
bilhões, 11% acima do que faturava há cinco anos. 
Para os próximos cinco anos, até 2026, a estimativa 
é de que as vendas cheguem a R$ 89,3 bilhões, um 
novo salto de 11,6%. A empresa investiu em nossa 
fábrica em Pouso Alegre, ampliando em 30% a 
sua capacidade. A tendência neste segmento são 
produtos de maior valor agregado e com apelo de 
saudabilidade e também a crescente relevância 
de produtos plant based e veganos”. De olho nesse 
mercado, a PepsiCo fez 16 lançamentos em 2021 e 
espera seguir em ritmo similar em 2022.
Fonte: Venda de salgadinhos cresce 11% até 2026. BRANDÃO, 
Raquel. Valor, de São Paulo. B7. sexta-feira, 7 de janeiro de 2022.

Lácteos

Leite: Houve crescimento na produção de leite em 
uma das maiores fazendas do País. A média diária 
das “100  mais” somou 25,5 mil litros por proprieda-
de em 2021, 10,6% mais que em 2020. Esses dados 
se referem à publicação anual Top 100 – realizada 
pela Milkpoint, e, segundo a pesquisa, apenas 35 
propriedades consultadas disseram que sua renta-
bilidade foi maior no ano passado do que em 2020. 
Outras 23 informaram que o desempenho de seu 
negócio foi “igual” nos dois anos, e 42 fazendas res-
ponderam que a rentabilidade foi menor no ano 
passado. 
Fonte: Produção das maiores fazendas de leite do país cresceu 
em 2021. POLO, Érica. Valor, de São Paulo. B8. Terça-feira, 15 de 
março de 2022.

Teste de ‘resiliência’ para o segmento de io-
gurtes. A alta dos custos tem afetado a produção 
dos lácteos. Em 2021, a indústria conteve repasses 
de preços a consumidores. O consumo de lácteos 
costuma diminuir no país em períodos de inflação 
e desemprego altos. Apesar disso, o iogurte tem 
mostrado certa “resiliência” na crise atual: o produ-

to conquistou espaço nobre na cesta de perecíveis 
dos brasileiros e, assim como frangos, linguiças e 
queijos, passou a ser um dos itens que os consu-
midores demoram mais para abandonar, indicam 
dados da empresa de inteligência de mercado Kan-
tar. Com isso, a indústria de laticínios terá um desa-
fio nada desprezível em 2022: manter a fidelidade 
dos consumidores de iogurte, posição consolidada 
na década passada, e aumentar as vendas em um 
momento em que precisa repassar os custos repre-
sados do último ano. Embora o setor tenha de lidar 
com os repasses ao valor do produto, a tendência é 
que o iogurte continue a ser um dos itens perecí-
veis mais presentes na lista de supermercado dos 
brasileiros, avalia Carolina Silvestre, diretora da divi-
são Worldpanel da Kantar. “O iogurte está entre os 
produtos que o brasileiro demora mais para aban-
donar por considerá-los importantes”, explica. 
Fonte: Alta dos custos de produção testa resiliência do iogurte. 
POLO, Érica. Valor, de São Paulo. B8. Sábado, domingo e 
segunda-feira, 8, 9 e 10 de janeiro de 2022)

Bebidas

Gigantes optam por diversificar portfólio. Nos 
últimos anos o vinho ganhou 7 milhões de novos 
consumidores no Brasil; outras bebidas também 
cresceram. Por isso a Ambev está entrando na 
onda e agora é dona de uma vinícola na Argentina, 
e vende seu rótulo por meio da plataforma 
Zé Delivery. Numa comparação de hábito dos 
consumidores, em janeiro de 2021, segundo a 
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Horus Inteligência, entre os consumidores de itens 
alcoólicos, 9,3% consumiam vinho, no mesmo ano 
em dezembro o número foi para 15 %, o que mostra 
uma preferência crescente pelo vinho. Nessa busca 
por novos sabores, o vinho é destaque absoluto. 
Quem trabalha com a bebida há muito tempo, 
como o diretor de operações da Wine, Alexandre 
Magno, sentiu a diferença: “Em 2018, o número 
estimado de bebedores de vinho no Brasil era de 
32 milhões de pessoas. No ano passado, chegamos 
a 39 milhões. Foram 7 milhões de consumidores 
a mais. É muito acelerado”, afirma o executivo. No 
entanto, o consumo de vinho por pessoa no Brasil 
ainda é baixo em relação a outros países. Cada 
português com mais de 15 anos consumiu, em 
média, 51,9 litros de vinho em 2021, superando os 
italianos, com 46,6 litros, segundo a Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Por aqui, a 
média, mesmo com toda a expansão, está em 2,7 
litros ao ano. Ou seja: há espaço para crescer muito 
mais. 

Fonte: De olho em mudança de paladar, gigantes optam por 
diversificar portfólio. CUNHA, Lílian, especial para o Estadão. O 
Estado de S. Paulo. B2. Domingo, 13 de fevereiro de 2022.

Cervejas

Plantio de lúpulo: A produção nacional da flor pas-
sou de 9 para 24 toneladas entre 2020 e 2021, mas 
ainda representa menos de 1% do consumo nacio-
nal; tecnologia e regulamentação são desafios do 
setor. Ingrediente que dá aroma e amargor à cerve-
ja, o lúpulo além de contribuir para a formação de 
espuma, é responsável pela conservação da bebida. 
A Alto Tietê é uma startup que faz duas colheitas por 
ano e cresceu 10 vezes em termos de produção. Esti-
ma-se que a próxima safra produzirá 250 kg. As ven-
das são feitas pela internet e enviadas via Correios, in-
clusive para outros tipos de empreendimentos, que 
tem produtos como chás, cosméticos e fumo.

O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do 
mundo, com 13,3 bilhões de litros, atrás somente da 
China (46 bilhões) e dos Estados Unidos (22,1 bilhões), 
de acordo com dados do Sindicato Nacional da In-
dústria da Cerveja (Sindcerv). O País chegou a um to-
tal de 1.383 cervejarias registradas no Mapa em 2020, 

um aumento de 14,4% em relação ao ano anterior. 
Mas o cenário internacional ainda é predominante, 
a maior parte da matéria-prima utilizada pelas cer-
vejarias hoje ainda é importada, cerca de 4.721 tone-
ladas, o equivalente a US$ 82 milhões somente em 
2021, de acordo com a plataforma Comex Stat.

A Ambev apoia aumento da produção de lúpulo 
no país e quer fomentar o aumento do cultivo no 
Brasil. Para isso, no segundo semestre do ano pas-
sado, a Ambev começou a produção e a doação de 
mudas para os produtores. A companhia também 
está atraindo reforços para alavancar o cultivo. No 
fim de dezembro, anunciou uma parceria com a 
Silver Hops, agtech criada dentro da Fazenda Pra-
tinha, na região de Ribeirão Preto (SP), com foco 
em tecnologias para o lúpulo.
Fonte: Plantar lúpulo é negócio que cresce na esteira das 
cervejarias artesanais. PIO, Juliana. O Estado de S. Paulo. B14. 
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. | Ambev apoia aumento 
da produção de lúpulo no país. FLORENTINO, José. Valor, de 
São Paulo. B11. quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. | Ambev 
bate recorde em volume de venda em 2021. BRANDÃO, 
Raquel. Valor, de São Paulo. B12. sexta-feira, 25 de fevereiro de 
2022. | Na Ambev, 20% da receita vem de inovação. BRANDÃO, 
Raquel. Valor. B6. Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022.

Vendas da AMBEV em 2021: A Ambev vendeu 180 
milhões de hectolitros em 2021, 9% acima do que 
comercializou em 2020 e 4,6% acima de 2014, o 
ano do pico. Foi por causa do volume que a recei-
ta no ano passado saltou 23,7%, para R$ 72,85 bi-
lhões, também alcançando recorde. A receita por 
hectolitro cresceu 13,7%. Mas em 2022 dificilmente 
o fato se repetirá, devido à volatilidade da econo-
mia. Se em 2020 e em 2021 a estratégia de cresci-
mento da receita foi por volume, agora a alavanca 
deve vir de preço e mix. Para a cervejeira, 20% da 
receita vem de inovação. Por isso, o tempo médio 
de desenvolvimento de novos produtos caiu de 12 
meses para quatro meses. Parte disso se deve à in-
tensificação do processo de transformação digital 
observado desde 2018, em que os investimentos 
em inovação cresceram 50%. Nesse sentido veio a 
criação do marketplace (plataforma on-line) Bees, 
que  permite que bares, restaurantes e varejistas 
façam suas compras com produtos que vão além 
do portfólio da cervejaria. É possível, por exemplo, 
encontrar produtos de outras empresas, como 
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BRF e M. Dias Branco. O Bees é usado por 85% da 
base de clientes da Ambev, que soma mais de 1 
milhão de pontos de venda. A empresa não revela, 
porém, qual foi esse valor investido ou quanto ele 
representa da receita anual.

Refrigerantes

A Coca-Cola Femsa comprou a gaúcha CVI. O acor-
do foi de R$ 632,5 milhões, incluiu fábrica e três cen-
tros de distribuição. Com a aquisição, a participação 
da Coca-Cola Femsa no volume do Sistema Coca-
Cola Brasil passará de 50% para 52%. Atualmente, a 
CVI possui uma fábrica em Santa Maria (RS) e três 
centros de distribuição que abastecem 13,5 mil pon-
tos de venda, chegando a 2,8 milhões de consumi-
dores locais. A projeção neste ano é vender 30,9 mi-
lhões de caixas, o que não inclui cervejas.
Fonte: Coca-cola Femsa compra a gaúcha CVI. BRANDÃO, 
Raquel. Valor, de São Paulo. Sábado, domingo, segunda-feira, 
19, 20 e 21 de dezembro de 2021..

Bebidas fermentadas

Mercado de Kombucha: Bebida fermentada de 
DNA artesanal tem chegado a redes de varejo com 
produções mais industrializadas, com o impulso 
de norma do Ministério da Agricultura. A Kombu-
cha, bebida gasosa, levemente ácida e adocicada, 
feita a partir da fermentação do chá por uma cul-
tura de bactérias e leveduras, ganhou mais espaço 
nas gôndolas dos supermercados com a pande-
mia. Marcas como Tao, Khäppy e Companhia dos 
Fermentados crescem acompanhando a onda de 
alimentos saudáveis e de maior preocupação com 
o bem-estar por parte dos consumidores brasilei-
ros. Após publicação de instrução normativa do 
MAPA (Ministério da Agricultura), a produção arte-
sanal no País em meados de 2016 vem expandindo 
em escala industrial. “Quando fundamos a ABKOM 
(Associação Brasileira de Produtores de Kombu-
cha), em 2017, éramos apenas 10 marcas em todo 
o Brasil. A partir do momento em que a bebida foi 
regulamentada é que outras empresas surgiram e 
que começamos a ver o mercado se formar. Hoje, 
já mapeamos mais de 40 produtores”, diz Andra-
de, que é um dos autores do texto da instrução e 

fundou a Companhia dos Fermentados ao lado de 
Fernando Goldenstein.
Fonte: Kobucha sai da garagem para prateleiras. PIO, Juliana. 
O Estado de S. Paulo. B11. Domingo, 6 de fevereiro de 2022. | 
Yakult investe 60 milhões para ganhar eficiência. Bouças, 
Cibelle. Valor. B6. Sábado, domingo, segunda-feira, 19, 20 e 

21de fevereiro de 2022.

Yakult: Pensando em ganhar na eficiência, a Yakult 
investirá R$ 60 milhões. O plano da companhia vai 
até 2023, o que inclui a modernização do seu com-
plexo industrial localizado em Lorena, no Vale do 
Paraíba, no interior de São Paulo, a empresa diz que 
a renovação de maquinários está sendo feita para 
atender à demanda de produção de forma mais 
eficiente. Do valor total, R$ 20 milhões serão usados 
agora na substituição de seis tanques de aço inox - 
dois de 16 mil litros e quatro de 24 mil litros - e em 
melhorias na tubulação de esgotamento com ins-
talação de calhas para drenagem sanitária com ra-
los higiênicos e rede de distribuição. Também será 
feita uma ampliação e elevação do pé direito da 
secção de mistura de matéria-prima para produção 
dos leites fermentados, entre outras mudanças.

Metas ESG

Nestlé: a Nestlé lançou seu primeiro alimento de 
impacto social. Trata-se de uma barrinha de cereais 
cujos lucros das vendas serão revertidos para a Ge-
rando Falcões, organização não governamental 
(ONG) que combate à pobreza em mais 1.000 (mil) 
favelas pelo país. Batizada de Gerando Falcões, o 
alimento é uma novidade global da multinacional, 
que está presente em 83 países, a ideia é que se 
torne um portfólio da companhia. Segundo o CEO 
da empresa no Brasil, Marcelo Melchior, o intuito é: 
“ver nos supermercados, gôndolas exclusivas com 
todo tipo de produto, chocolates, biscoitos, cafés, 
cujo lucro seja revertido para a transformação so-
cial”. Com isso, o plano da companhia é gerar R$ 1 
milhão de lucro com a venda de 75 toneladas de 
barrinhas em um ano.

Fonte: Nestlé e Gerando Falcões criam barra de cereal para 
combater a pobreza (CESAR, Marília de Camargo. Valor, de São 
Paulo. B6. quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Disponível em: 
<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/03/barrinha-
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vira-alimento-de-impacto-social-e-1700-favelas-agradecem.
ghtml>. Acesso em: 15 abr. 2022. |Lucro das vendas da nova 

barrinha de cereais será todo revertido para o projeto Favela 3D

Citrosuco: Líder global em suco de laranja vai re-
duzir emissões, com vistas às suas metas ESG até 
2030. Citrosuco acaba de estabelecer seus compro-
missos nas áreas ambiental, social e de governança. 
A companhia confirmou que, até o fim da década, 
100% de sua cadeia de suprimento terá que adotar 
práticas socioambientais sustentáveis mensurá-
veis e certificadas, e projeta que, com esforços nes-
sa e em outras frentes, reduzirá suas emissões de 
gases nas operações diretas da própria empresa e 
nas que envolvem o consumo de energia elétrica. 
Com faturamento que o mercado estima ser de 
R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões por ano, a Citrosuco já 
tem certificada toda a sua produção própria de la-
ranja, distribuída por 25 fazendas em São Paulo e 
Minas Gerais. Ao perseguir 100% de conformidade 
socioambiental em sua cadeia de fornecimento 
de laranja, com foco em reservas legais, áreas de 
proteção permanente, erosão do solo, gestão de 
resíduos, uso e destinação de embalagens de agro-
químicos e questões agronômicas – também per-
segue metas trabalhistas e nas áreas agrícolas sob 
sua influência a empresa também quer ampliar o 
fomento da biodiversidade.

Fonte: Citrosuco define suas metas ESG até 2030. LOPES, 
Fernando. Valor. B9. quinta-feira, 10 de março de 2022)

Novas Tecnologias

Biotecnologia

SuperBAC: Em 2021, a SuperBAC possuía receita 
de R$ 800 milhões, com duas fábricas, um centro 
de pesquisa e 600 funcionários, sendo 70 pesqui-
sadores, ainda enfrenta o desafio inicial de mos-

trar os benefícios que a biotecnologia oferece co-
mas “bactérias do bem”. Com 90% da receita com 
origem no agronegócio, a empresa planeja voltar à 
sua origem e crescer em segmentos como efluen-
tes industriais, saneamento, óleo e gás, e varejo. A 
projeção para este ano é de crescimento de 60% e 
faturamento de R$ 1,3 bilhão. O objetivo da com-
panhia é que em três anos 35% da receita venha 
de setores além do agronegócio. E há 10 anos a 
SuperBAC realiza o levantamento de toda a biota 
brasileira. Segundo seus representantes: “O Brasil 
tem a maior biodiversidade do planeta. Identifi-
cando, mapeando e caracterizando podemos sa-
ber o que cada bactéria pode fazer e que benefício 
pode trazer. Isso nos capacita a desenvolver solu-
ções distintas”.
Fonte: As bactérias ‘do bem’ de R$ 1,3 bilhão da Super BAC. 
PRIETO, Carlos. Valor, de São Paulo. B4. Sábado, domingo, 
segunda-feira, 5, 6 e 7 de fevereiro de 2022.

E-commerce

Puravida: A Puravida é uma empresa de Foodte-
ch e tem uma plataforma de conteúdos e venda 
de alimentos saudáveis, suplementos e cosméti-
cos. A empresa viu sua receita aumentar 42% em 
2021, para R$ 295 milhões, e traçou um plano para 
crescer mais de cinco vezes até 2025, atingindo R$ 
1,7 bilhão. Em 2022, espera alta de 60%. A Puravida 
multiplicou por dez sua equipe, chegando a 400 
funcionários, e iniciou um roadshow para encon-
trar um investidor que traga projeção internacio-
nal. Até 2025, pretende atuar em países como: Co-
lômbia, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai.
Fonte: Foodtech Puravida cresce mais de 40% e buscará 
mercado internacional. COUTO, Clarice; DUARTE, Isadora. O 
Estado de S. Paulo. B9. segunda-feira, 17 de janeiro de 2022.


