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CONJUNTURA ECONÔMICA E SEUS IMPACTOS
SOBRE O SETOR DE ALIMENTOS
EMPREGO E RENDA
Emprego no Brasil: A tendência positiva da criação de vagas no mercado de trabalho tem se mantido desde o primeiro trimestre de 2021. Em junho de 2022, o Brasil abriu 277.944 vagas de emprego
formal, segundo dados divulgados pelo CAGED. A Indústria de Transformação, por sua vez, apresentou
saldo líquido positivo de 37.986 vagas. No acumulado do ano de 2022, foi registrado saldo de geração de
1.334.791 empregos.
Já segundo a PNAD Contínua, a taxa de desocupação (9,3%) do trimestre móvel de abril a junho de 2022
recuou 1,8 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre de janeiro a março de 2022 (11,1%) e 4,9 p.p.
ante mesmo período de 2021 (14,2%). Foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado
em junho desde 2015 (8,4%). A população desocupada (10,1 milhões de pessoas) recuou 15,6% (menos 1,9
milhão de pessoas) frente ao trimestre anterior e 32,0% (menos 4,8 milhões de pessoas) na comparação
anual.
A despeito de um contingente de 10 milhões de desempregados, a taxa de desemprego continua exibindo forte redução, sobretudo devido ao expressivo crescimento da ocupação. Com isso, o contingente
de pessoas ocupadas (98,3 milhões) foi recorde da série iniciada em 2012, com alta de 3,1% (mais 3,0 milhões) ante o trimestre anterior e de 9,9% (mais 8,9 milhões) ante o mesmo período de 2021. O nível da
ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar), estimado em 56,8%,
foi o mais alto para um trimestre encerrado em junho desde 2015 (57,4%), subindo 1,6 p.p. no trimestre e
4,7 p.p. no ano.

Os indicadores do fechamento do semestre mostram uma melhora da situação
econômica da população por meio da queda da taxa de desocupação, mas perda nos rendimentos reais devido à aceleração da inflação.

www.abiad.org.br

Emprego nos segmentos ABIAD: Em junho de 2022, o setor de alimentos para fins especiais contabilizou 160.075 empregados resultando na geração de 3.639 empregos em relação a dezembro de 2021.
Nesse contexto, o saldo nas atividades relacionadas à indústria de alimentos para fins especiais foi positivo com 2.048 contratações e na atividade de fabricação de bebidas não alcoólicas o saldo foi de 92 novos
empregos no período em questão. (Tabela 2)

Inflação ao Produtor: O Índice de Preços ao Produtor (IPP/IBGE), mede os preços de produtos “na porta
da fábrica”, sem impostos e fretes. Em junho de 2022, os preços da indústria subiram 1,0% frente a maio.
O acumulado no ano atingiu 10,1% e em 12 meses, a variação de preços foi de 18,8%. O setor de alimentos
registra alta de 7,8% de janeiro a junho, e 17,9% em doze meses. Os preços dos “laticínios” e de “torrefação
e moagem de café” têm apresentado variação acima da média do setor.
Inflação ao Consumidor: O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de junho
apresentou alta de 0,67%, 0,20 (p.p.) acima da taxa
de 0,47% registrada em maio. No ano, o IPCA acumula alta de 5,49% e, nos últimos 12 meses, de
11,89%, acima dos 11,73% observados nos 12 meses
imediatamente anteriores. Em junho de 2021, a variação havia sido de 0,53%.
Renda: No trimestre abril-junho de 2022 o rendimento real habitual (R$ 2.652) ficou estável frente
ao trimestre anterior e apresentou redução de 5,1%
no ano, devido à inflação.

ATIVIDADE INDUSTRIAL
No Brasil: 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 retração de 2,2% no
primeiro semestre de 2022. Em contraste ao resultado geral da indústria, nesse contexto, destacam-se
o crescimento de 0,2% na produção de alimentos, e de 10,1% na fabricação de bebidas não alcoólicas no
período.
Nos segmentos ABIAD: Tanto o aumento da produção como das importações de produtos do segmento de alimentos para fins especiais, ainda no acumulado de janeiro a junho de 2022, frente a igual
período de 2020, se refletiram no crescimento de 2,0 % 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 12,6%, como reflexo do retorno do trabalho presencial
em escritórios e o aumento da alimentação fora de casa.
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TABELA 1. Produção na indústria e vendas no comércio | Em variação percentual | Até junho de 2022

No mês
Jun.22 /
Jun.20

Ac. no ano
Jan. a Jun.22/
Jan. a Jun..21

12 meses
Jul.21 Jun.22/
Jul.20 Jun.21

1,0%

0,2%

-5,5%

-19,6%

-9,1%

-6,7%

0,5%

10,1%

0,3%

Hipermercados, sup., produtos alimentícios, bebidas e fumo

15,3%

12,9%

10,4%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortop., de perfumaria e cosméticos

22,8%

17,6%

13,3%

3,3%

2,0%

0,5%

1.1 Concentrados de proteínas e outras prep., incluindo pós e gelatinas

46,2%

25,7%

12,1%

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

-10,5%

-4,6%

-1,7%

1.3 Vitaminas

-15,2%

-0,4%

2,8%

1.4 Alimentos para grupos pop.específicos, gestantes, crianças e idosos

-6,5%

-11,2%

-18,5%

1,5%

-0,7%

-5,1%

1.6 Adoçantes

-6,8%

1,7%

0,7%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias

7,0%

12,6%

3,7%

Segmentos

Produção
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
Fabricação de bebidas não alcoólicas
Vendas*

Consumo aparente
1. Alimentos para fins especiais

1.5 Ingestão controlada de açúcar

Fonte: PIM-PF - IBGE| Elaboração: Websetorial
*Último dado disponível até maio de 2022

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

Emprego

Jun. 22

Alimentos para fins especiais

Dez. 21

Saldo das
contratações

Variação %

Jun. 22 - Dez. 21

Jun. 22 / Dez. 21

160.705

157.066

3.639

2,3%

Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente

97.602

95.554

2.048

2,1%

Comércio atacadista especializado em produtos
alimentícios não especificados

63.103

61.512

1.591

2,6%

66.432

66.340

92

0,1%

Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente

19.868

19.778

90

0,5%

Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas
não-alcoólicas

46.564

46.562

2

0,0%

Bebidas

Fonte: Caged/MTE e RAIS 2020 | Elaboração: Websetorial
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Importações dos produtos do setor
Alimentos especiais para fins especiais
No acumulado de janeiro a junho de 2022, as importações de ‘‘alimentos para fins especiais e congêneres’’ totalizaram US$ 395,7 milhões e apresentaram
crescimento de 2,9% 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
dietéticas e de baixas calorias cresceram 36,1%, em
relação ao mesmo período de 2021. Em valor, as importações totalizaram US$ 82,7 milhões, ante US$
60,8 milhões em 2021.
TABELA 3. Importações | Em milhões de dólares e variação percentual | Acumulado de janeiro a junho de 2022

Acumulado no ano
Segmentos

Jan. 22
a Jun. 22

Jan. 21
a Jun 21

Jul. 21
a Jun. 22

Jul 20.
a Jun. 21

Ac. Ano

12 meses

1. Alimentos para fins especiais

395,7

384,7

762,5

720,5

2,9%

5,8%

1.1 Concentrados de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas

49,3

31,8

90,6

59,9

55,1%

51,3%

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

121,5

128,1

253,3

245,6

-5,2%

3,1%

1.3 Vitaminas

159,0

148,3

293,7

260,9

7,2%

12,6%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos: gestantes, crianças e idosos

8,8

11,8

16,7

38,1

-25,6%

-56,2%

1.5 Ingestão controlada de açúcar

24,8

41,3

56,3

75,9

-39,8%

-25,7%

Balas e gomas de mascar sem açúcar

6,2

8,2

13,2

12,0

-24,5%

9,9%

Achocolatados sem açúcar

18,7

33,1

43,1

63,9

-43,6%

-32,5%

1.6 Adoçantes

32,2

23,3

51,8

40,2

38,1%

28,8%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias

82,7

60,8

133,5

87,6

36,1%

52,4%

Fonte : COMEX STAT / Atualizado em 11/07/2022
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Hábitos alimentares e estilo de vida em beneficiários de planos de
saúde médico hospitalares entre 2013 e 2019

Segundo o Texto para Discussão n. 82 – 2021, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), de
2013 a 2019, os beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares têm apresentado tendência de
melhora dos hábitos alimentares. Em 2013, o Brasil tinha 49,5 milhões de beneficiários de planos de
saúde, ao passo que, em 2019, eram 47 milhões. Em
2021, o número de beneficiários voltou ao patamar
de 2013, seja em função da pandemia, seja em de-

Entre 2013 e 2019, houve redução no consumo de
alimentos doces e carne vermelha, e aumento no
de frutas para a média geral da população. Entretanto, no grupo de beneficiários de planos de saúde com ensino médio incompleto, a ingestão de
frutas caiu (50% em 2013 versus 46,3% em 2019).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
uma dieta regular baseada em frutas, em legumes
e em verduras é um importante fator de proteção e

corrência do aumento da taxa de emprego formal,
que tem se verificado no período de 2019-2022.

de prevenção das doenças crônicas.

GRÁFICO 1. Prevalência (%) do consumo regular (5 dias ou mais na semana) em beneficiários de planos
de saúde, entre 2013 e 2019

2019

Pelo menos um tipo de verdura*

2013

68,2
60,0

Frutas

55,0
28,8

Carne Vermelha

Refrigerantes

35,2
9,0
16,8

Alimentos doces

Bebidas alcoólicas

25,5
8,5
8,8

Fonte: Microdados da pesquisa Nacional de Saúde, edição 2019 e edição 2013. Elaboração IESS. * Dado não disponível na PNS 2013.
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A prática de exercícios físicos pelos beneficiários de
planos de saúde caiu em 2019, em relação a 2013, de
30% para 29%, o que indica um aumento do sedentarismo desse público.
Para algumas categorias sociodemográficas, houve elevação da prevalência de hábitos prejudiciais
à saúde. Entre eles, o consumo médio de bebidas
alcóolicas aumentou entre 2013 e 2019, para beneficiários residentes nas capitais (46,3% versus 53,3%) e
para os que estavam na faixa etária de 19 a 59 (48,8%
versus 55%) e com 60 anos ou mais (32% versus 38%).
Um agravante dos hábitos não saudáveis é que estão relacionados com uma alimentação também
pouco saudável. Ha estudos que relacionam o tabagismo e o consumo de álcool com uma alimentação menos benéfica (Souza et al., 2019). Esses
costumes têm o efeito de potencializar os impactos
negativos na saúde do indivíduo. Por outro lado, as
inter-relações valem também para os hábitos saudáveis. A prática regular de atividade física é um
comportamento positivo, que geralmente também
acompanha hábitos saudáveis de alimentação (Tassitano et al., 2014).
Os dados da Tabela 4 revelam que o consumo regular (5 dias ou mais) de verduras é estatisticamente menor em jovens de 18 a 20 (51,7%) em relação a
beneficiários de 21 a 59 anos (66%). E menor em beneficiários com ensino médio incompleto (54,4%)
em relação aos demais níveis de escolaridade. Além
disso, é menor em residentes em regiões metropolitanas (com exceção da capital) (63,2%) em relação
a residentes do interior (70,3%) e nas capitais (67,9%).
Não se observa diferença estatística entre homens
e mulheres.
Já o consumo de frutas é menor entre os homens,
cerca de 52,5%, ante 66% das mulheres, é também
mais baixo entre jovens de 18 a 20 anos e beneficiários de planos de saúde com ensino médio incompleto. Os homens da mesma forma consomem
mais refrigerantes, 11,7% em relação às mulheres
(6,9%); os jovens de 18 a 20 ficaram com 13,7%; já os
idosos com 60 anos ou mais consomem menos refrigerantes (5,9%.).
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No que diz respeito ao consumo de doces, ele é
maior pelas mulheres e por jovens de 18 a 20 anos, e
com ensino médio incompleto.
O consumo regular de alimentos doces caiu em
todas as categorias sociodemográficas na comparação de 2019 com 2013. Essa queda entre os beneficiários é positiva, pois a população brasileira, em
média, tem um consumo de açúcar que excede
em 50% o recomendado pela OMS (CNS, 2020).
Esse hábito populacional impactou o aumento do
diabetes entre 2006 e 2019 (5,5% e 7,4%, respectivamente) (CNS, 2020).
Em relação a 2013, a substituição regular de almoço por lanches rápidos caiu em todas as categorias
sociodemográficas, destacando-se a queda para
jovens de 18 a 20 anos, que foi de 11,1 p.p. e para pessoas com ensino superior incompleto e completo,
que tiveram quedas de 10,6 p.p. e 10,5 p.p., respectivamente. Entre os homens, constatou-se menor
prevalência de hábitos saudáveis e maior prevalência de hábitos considerados não saudáveis em relação às mulheres.
Essa tendência tem impacto na mortalidade masculina, que no Brasil é superior à feminina. Em 2019,
o número de homens que morriam no Brasil foi de
725 por 100 mil habitantes e o de mulheres foi de
562 por 100 mil habitantes (DataSUS, 2021). Considerando apenas a mortalidade por causas evitáveis
com ações de promoção e prevenção contra doenças crônicas não transmissíveis, a de homens foi de
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TABELA 4. Brasil: Prevalência (%) de consumo regular de alimentos (5 dias ou mais na semana) entre beneficiários de planos de saúde por características sociodemográficas, 2019.

Verduras

Frutas

Carne
vermelha

Refrigerante

Alimento
doces

Substituição
de almoço
por lanche

Masculino

63,8

52,5

35,8

11,7

16,2

1,9

Feminino

71,7

66

23,1

6,9

17,2

2,1

18 a 20

51,7

35,2

30,9

13,7

30

3,3

21 a 59

66

54,8

30,5

10,2

16,9

2,2

74,7

74,9

24,2

5,9

15,4

1,5

Sem instrução

62,6

57,9

27,6

7

9,9

1,5

Fundamental incompleto

67,1

62,9

27,3

7,8

14,7

2,1

Fundamental completo

67,6

60,7

31,5

9,8

17,5

2,1

Médio incompleto

54,4

46,3

34,5

11,2

16,3

2,5

Médio completo

65,3

55,6

29,5

9,6

17,2

2

Superior incompleto

62,6

50,1

32

12,6

15,2

3,2

Superior completo

73,2

65,2

27,2

8,2

17,6

1,8

Capital

67,9

62,8

23,4

8,6

16,6

2,1

Região
metropolitana sem capital

63,2

56,5

25,5

9,8

17,3

2,1

Interior

70,3

59,1

34,3

9,1

16,7

2

Sexo

Faixa etária

60 ou mais
Nível de instrução

Região

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional de Saúde, edição 2019. Elaboração: IESS.
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192 por 100 mil habitantes e a de mulheres foi de 135
por 100 mil (DataSUS, 2021).
Segundo o mesmo estudo, os hábitos parecem se
tornar mais saudáveis com a idade, como por exemplo demonstra a Tabela 4, em que os beneficiários
com maior idade apresentaram maior prevalência
de consumo regular de verduras, legumes e frutas,
bem como menor consumo de carne vermelha, refrigerante e alimentos doces. Considera-se que um
maior nível de educação está associado a um maior
nível de conhecimento em saúde e isso levaria a hábitos de vida em linha com as recomendações para
uma vida saudável (Canuto et al., 2019).
Um maior nível de escolaridade está associado a
um maior nível de renda, o que possibilita aos indivíduos uma alimentação mais diversificada, incluindo alimentos naturais, mas também alimentos
industrializados e refeições prontas. Além da renda,
outros fatores como etnia e religião, por exemplo,
afetam as escolhas alimentares dos indivíduos
(Bleil, 1997).
Por outro lado, a prevalência de doenças crônicas
está atrelada a hábitos de vida não saudáveis e,
para lidar com o avanço dessas doenças no país,
em 2020, o Ministério da Saúde publicou o Plano
de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis
2021-2030.
O plano conta com um conjunto de diretrizes para
a prevenção dos fatores de risco das doenças crônicas e para a promoção da saúde da população.
Entre as suas metas, destacam-se, a saber: reduzir a
exposição da população aos fatores de risco (reduzir
em: 20% o consumo de alimentos ultraprocessados;
30% o consumo de bebidas adoçadas artificialmente; 10% o consumo abusivo de bebidas alcóolicas;
30% a prevalência de tabagismo) e incentivar os
fatores protetores (aumentar em: 20% a atividade

melhorar a qualidade de vida dos beneficiários de
planos de saúde. No ano de 2020, o programa atingiu a marca de 1,9 mil iniciativas cadastradas junto
à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
contemplando aproximadamente 2,5 milhões de
beneficiários e cujos programas são desenvolvidos
por 418 operadoras, o que corresponde a 57% do
setor (ANS, 2020). Trata-se do maior número desde
2009.
A transição demográfica do país aponta para um
Brasil cada vez mais envelhecido e traz consigo
maior morbidade causada por doenças crônicas,
que podem ser atenuadas se não houver incentivo a um estilo de vida saudável desde a juventude,
possibilitando às pessoas maiores probabilidades
de passar pelo processo de envelhecimento com
mais saúde e bem-estar.
Fonte: REIS Amanda. Texto para Discussão n° 82 – 2021 Hábitos
alimentares e estilo de vida em beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares – principais mudanças entre 2013 e 2019.
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Disponível
em:

https://www.iess.org.br/sites/default/files/2021-07/TD82.pdf.

Acesso em: 17 jul. 2022.

física no lazer; 20% o consumo de frutas e verduras).
Na saúde suplementar, foi criado, em 2009, o programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (Promoprev), que tem como objetivo
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RELATÓRIO DE MERCADO
Estado nutricional da população
Obesidade infantil: Segundo o Estudo Nacional
de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI-2019),
cerca de 10% das crianças de até 5 anos estão com
excesso de peso, 7% com sobrepeso e 3% já em
estágio de obesidade. Além disso, um quinto das
crianças (18,6%) desta faixa etária está em uma
zona de risco de sobrepeso. O cenário de excesso
de peso em crianças no Brasil cresceu de 6,6%, em
2006, para os 10% observados em 2019. Também
foi identificado que 58,5% das mães biológicas
de crianças de até cinco anos estão acima do
peso. Segundo os dados do estudo, em geral, a
alimentação das crianças brasileiras está distante
das recomendações do Ministério da Saúde e
da Organização Mundial da Saúde (OMS), em
que 80% com até 5 anos consomem alimentos
ultraprocessados,
como
biscoitos,
farinhas
instantâneas, refrigerantes e bebidas açucaradas,
entre outros produtos nocivos à saúde. Estão
abaixo do peso cerca de 7% das crianças com
menos de cinco anos, o que demostra que os
pequenos sofreram restrições que prejudicaram o
seu crescimento e o seu desenvolvimento.
Fonte: CORSINI, Iuri. Uma a cada dez crianças de até cinco
anos no Brasil está acima do peso, diz estudo. Rio de janeiro, 08
de fevereiro de 2022. CNN Brasil. Disponível em: https://www.
cnnbrasil.com.br/saude/uma-a-cada-dez-criancas-de-atecinco-anos-no-brasil-esta-acima-do-peso-diz-estudo/.

Acesso

em: 26 maio 2022.

mentação saudável somada à retração de renda.
Os preços das frutas e legumes subiram muito em
um ano. O preço da cenoura, por exemplo, aumentou 166,17%. Ao mesmo tempo, houve diminuição
das atividades físicas, equivalente a pelo menos
150 minutos de exercício moderado por semana. A
piora na alimentação e a redução na atividade física preocupam, pois são fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), entre elas
hipertenção e diabetes.
Fonte: FERRARI, Leon. Consumo de frutas e legumes cai 37%
entre desempregados na pandemia, aponta estudo. Estadão.
São Paulo, 27 de abril de 2022, A26.

Alimentos

Redução tarifaria: Em maio, o Governo Federal
reduziu em mais 10% as alíquotas do Imposto de
Importação sobre o feijão, carne, massas, biscoitos,
arroz, materiais de construção, dentre outros da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul. Objetivou
aliviar as consequências econômicas negativas
decorrentes da pandemia da Covid-19 e da Guerra na Ucrânia sobre os preços de insumos do setor
produtivo. Os itens já tinham tido em novembro
do ano passado uma redução de 10% na alíquota,
somando-se a essa nova medida, os produtos tiveram a alíquota reduzida para 0% ou reduzida em
um total de 20%.
Fonte: GOV.BR. Governo Federal reduz o Imposto de Importa-

Consumo de frutas e legumes: Segundo o Covitel, inquérito da Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), da pré-pandemia até o 1º trimestre deste
ano, o consumo de frutas e legumes entre os brasileiros que perderam o emprego na pandemia caiu
37%. A taxa de pessoas nesta categoria que comia
frutas cinco vezes por semana ou mais recuou de
42,6% para 26,7%. Já o consumo de verduras e legumes entre os que perderam o trabalho teve
comportamento parecido: de 44,2% para 27,6%.
A redução está atrelada ao encarecimento da ali-

ção do feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção. São Paulo, 24 de maio de 2022. Disponível em: https://
www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/governo-federal-reduz-imposto-de-importacao-sobre-o-feijao-carne-massas-biscoitos-arroz-e-materiais-de-construcao. Acesso
em: 25 maio 2022.

Produtos veganos: A Lindt, no Brasil, terá seu primeiro chocolate 100% Vegano. O Hello Vegan é feito à base de leite de aveia, e é a nova aposta da empresa para atingir um consumidor cada vez mais
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atento às novas tendências de consumo. A expec-

-modernizacao-da-fabrica-em-lorena-sao-paulo.ghtml. Acesso

tativa da Lindt é de que o chocolate vegano repre-

em: 25 maio 2022.

sente 15% das vendas de Lindt Excellence. Outra
nova aposta do mercado são os queijos veganos
nas versões premium, como os tipos: brie, camembert, gorgonzola e roquefort. Empresas como Ecozy, La Fromagerie e Briesa procuram se diferenciar
no mercado plant based (à base de plantas) com
produtos artesanais de fermentação lenta e maturação longa. Os plant based já são os produtos
mais vendidos entre foodtechs de laticínios vegetais, como Nomoo, Vida Veg e Basico. O consumo
de queijos veganos vem se popularizando com o
aumento de brasileiros preocupados com o bem-estar animal, o ambiente e a saúde pessoal, além
da alta de intolerantes à lactose. Esse mercado
deve passar de R$ 24,27 bilhões em 2027, segundo
o relatório da Insight Partners. A Ecozy, fabricante
de queijos veganos por exemplo, dobrou de tamanho de 2020 a 2021 e, no primeiro trimestre deste

Fermentos: A Fleischmann, fabricante de alimentos, está perto de concluir as obras de expansão de
sua fábrica em Pederneiras, no interior paulista, cujo
valor total soma R$ 300 milhões. Com a ampliação,
a sua capacidade de produção terá aumentado em
30%. A demanda de fermentos cresceu durante a
pandemia, quando as pessoas passaram a fazer pães
caseiros. Antes da Covid apenas 20% dos lares preparavam pães, pois esse percentual chegou a 80%,
durante a pandemia. Diante disso, a empresa está
ampliando o portfólio, lançando recentemente o kit
“Pão Pronto”, feito para a pessoa que não tem intimidade com a massa, pois não precisa sovar; além
disso, vai lançar o Super Fleischmann, que combina
fermento biológico e enzimas para o pão crescer até
20% mais.
Fonte: BRANDÃO., Raquel. Pão caseiro na pandemia impulsiona

ano, a alta já é de 30%.
Fonte: CLARA DIAS, Maria. Lindt lança chocolate 100% vegano

Fleischmann. Valor. São Paulo, 25 de abril de 2022. B6.

feito de leite de aveia. São Paulo, 06 de maio de 2022. Disponível
em: https://exame.com/negocios/lindt-lanca-chocolate-100-ve-

Cacau: A Gencau, no início de 2022, obteve um be-

gano-feito-de-leite-de-aveia/. Acesso em: 26 maio 2022.

nefício fiscal do governo baiano para colocar em

PIO, Juliana. Queijos veganos tipo camembert e brie são novas

operação uma planta moageira que ela comprou

apostas do mercado vegetal. Estadão. São Paulo, 30 de março
de 2021. B35.

no Estado. O avanço da empresa na Bahia, poderá colocá-la entre as três maiores processadoras
de amêndoa do país. A intenção é que a unidade
comece a operação em 2023, e a ideia inicial é de

Probióticos: Até 2023, serão investidos cerca de R$

processar 6 mil toneladas de cacau ao ano, com

60 milhões pela Yakult do Brasil na modernização

possibilidade de ampliação para até 18 mil tonela-

do seu complexo industrial localizado em Lorena,

das ao ano.

no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A Yakult

Fonte: SOUZA RAMOS, Camila. Gencau avança na Bahia e tenta

do Brasil, é a segunda colocada no segmento de
iogurte probiótico, com 14,1% de participação, perdendo para a Danone, de acordo com a Euromonitor International.

Esse mercado movimentou,

segundo a Euromonitor, R$ 5,99 bilhões em 2021, e
estima-se um crescimento de 5,2% ao ano, para o

ascender à elite do cacau. São Paulo, 19 de maio de 2022. Valor. Disponível em: https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/05/19/gencau-avanca-na-bahia-e-tenta-ascender-a-elite-do-cacau.ghtml. Acesso em: 26 maio 2022.

Lácteos

período de 2021 a 2026.
Fonte: BOUÇAS, Cibele. Yakult investirá R$ 60 milhões na mo-

10

dernização da fábrica em Lorena, São Paulo. Valor. São Paulo,

Produção de leite em 2021: Segundo o ranking

18 de fevereiro de 2022. Disponível em: https://valor.globo.com/

da Abraleite, o volume de leite adquirido por 13 das

empresas/noticia/2022/02/18/yakult-investira-r-60-milhoes-na-

maiores indústrias leiteiras do país somou 7,7 bi-
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lhões de litros em 2021, com queda de 3,5% em relação a 2020. Foi o primeiro declínio em dez anos.
Segundo o novo levantamento, 11 laticínios receberam número menor de leite cru em 2021. A alta nos
custos de adubos, rações e energia nas fazendas
também impactou o ânimo do produtor, que viu
as margens emagrecerem. O estudo ainda mostra
uma redução de 5% no número de produtores, que
agora somam 31,5 mil. O volume de leite entregue
diariamente, no entanto, aumentou 4,6%, para 489
litros, devido a ganhos de eficiência nas propriedades. Ainda segundo o estudo, os laticínios preferiram comprar mais dos tradicionais fornecedores,
ou seja, entre indústrias. Ao passo que a aquisição
de leite dos fornecedores reduziu 1%, para 5,6 bilhões de litros, as aquisições de matéria-prima de
terceiros diminuíram 10% no ano passado, para 2,1
bilhões de litros. No entanto, o aumento dos benefícios à população em ano eleitoral pode melhorar
o consumo e motivar a ponta produtora; já o fator
alta de custos, dificilmente se resolverá tão cedo.
POLO, Erica. Laticínios captaram menos leite em 2021. Valor.
São Paulo, 13 de maio de 2022. Disponível em: https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/05/13/laticinios-captaram-menos-leite-em-2021.ghtml. Acesso em: 25 maio 2022.

lândia, por exemplo, a média é de 4,5 mil litros por
animal ao ano; na União Europeia, de 7,2 mil litros,
e, nos EUA, 10,8 mil. Mas as médias nessas regiões
cresceram de 11% a 16%, ao passo que o avanço no
Brasil foi de 59% no período. A atividade tem potencial para novos ganhos em produtividade e consumo, assim como para atrair investimentos.
O queijo foi o derivado que mais ampliou sua participação, seja no volume de derivados produzido
pela indústria ou no valor faturado por esse elo da
cadeia com as categorias de lácteos. Em volume, a
participação de queijos cresceu de 27,8%, em 2010,

Produtividade nas fazendas: Segundo estudo da
Fiesp, ‘’Agronegócio do Leite: produção, transformação e oportunidades’’, a produtividade média

e para 38,7% em 2019, ao passo que em valor saiu de
21% para 27%. Por sua vez, o consumo de queijos per
capita cresceu cerca de 2 quilos desde 2013, para 6

nas fazendas leiteiras do país cresceu 59% na última

quilos.

década, reflexo do aumento de produção entre 2011

Fonte: POLO, Erica. Estudo da Fiesp aponta avanços e desafios

e 2020, os laticínios compraram mais leite cru, con-

da cadeia do leite. Valor. São Paulo, 25 de maio de 2021. Valor.

vertendo-o principalmente em queijos, leite UHT e

Disponível

leite em pó, os derivados que puxaram a produção.

cia/2022/05/06/estudo-da-fiesp-aponta-avancos-e-desafios-da-

O consumo per capita, no entanto, cresceu apenas

-cadeia-do-leite.ghtml. Acesso em: 25 maio 2021.

em:

https://valor.globo.com/agronegocios/noti-

3%, menos do que a população, que aumentou 8%
no período. Uma das conquistas nesse intervalo de
tempo foi o aumento da produtividade por vaca,

Catupiry: As vendas da Catupiry cresceram 10%

resultado de investimentos em genética, nutrição,

em volume nos últimos três anos no país. Em parte,

saúde animal e tecnologia. Com isso, a produção

esse avanço é reflexo do aumento da penetração

média saiu de 1,382 bilhão de litros por animal, em

dos produtos da empresa no Norte e no Nordeste.

2011, para 2,192 bilhões em 2020 – uma alta de 59%.

Essas regiões, por sua vez, ampliaram a participa-

Contudo, apesar das mudanças, a produtividade

ção na receita total, que não é divulgada, de 12,5%

brasileira ainda é menor do que a de grandes pro-

para 14,6% no período. Essas e outras ações estra-

dutores globais. Para se ter uma ideia, na Nova Ze-

tégicas têm ajudado a manter as margens opera-
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cionais da companhia em meio ao aumento dos

trou que o leite spot se valorizou 20,8% da primeira

preços do leite, que representa 70% dos custos. A

para a segunda quinzena de junho, chegando a

Catupiry também se apoia nas exportações para

R$ 4,16/litro. A média mensal, de R$ 3,80/litro, ficou

os Estados Unidos, onde seus produtos são bem

26,2% maior que a registrada em maio. Diante do

aceitos, e embarcam 67,5% das exportações to-

aumento no custo da matéria-prima e com esto-

tais. No Brasil, a empresa também está buscando

ques baixos, os preços dos derivados lácteos dispa-

ampliar sua atuação no food service e no e-com-

raram em junho.

merce, além de reformular a linha de congelados,
composta hoje por 30 produtos e, com isso, lançar

Fonte: CEPEA - Boletim do Leite. Julho de 2022 - Ano 28 - Nº 325

outros três.

Disponível em:

Fonte: FLORENTINO, José. Catupiry amplia vendas e ganha

https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/revista/

pdf/0827607001658348711.pdf Acesso em: 27 jul. 2022

mercado no Norte e no Nordeste. Valor. São Paulo, 2 de abril
de 2022. B9.

China: As políticas sanitárias da China para con-

Piracanjuba: A marca chega ao mercado de nutrição infantil, investindo na comercialização de
dois produtos da nova linha Piracanjuba Excellence – um deles uma bebida pronta para o consumo destinada à idade pré-escolar e, o outro,
um composto lácteo em versões lata e sachê. Esses itens contam com respaldo de estudos científicos, realizados pela Piracanjuba Health & Nutrition e com o apoio de especialistas, seguindo
as recomendações nutricionais de cada fase e
com o rigor que a alimentação infantil requer.
Fonte: VALOR. Piracanjuba anuncia chegada ao mercado de nutrição infantil. Valor. São Pauo, 4 de maio de 2022.
Disponível

em:

https://valor.globo.com/agronegocios/no-

ticia/2022/05/04/piracanjuba-anuncia-chegada-ao-mercado-de-nutrio-infantil.ghtml.

Acesso

em:

25

maio

2021.

trolar um novo surto de Covid-19 restringiram as
operações no porto de Xangai e, com isso, os Chineses diminuíram suas importações e as compras
de produtos Lácteos. Diante disso, os preços recuaram cerca de 8,5%, no início de maio, para US$
4,419 mil a tonelada. Trata-se da quarta queda consecutiva de preços desde que as cotações alcançaram o recorde de mais de US$ 5 mil por tonelada
há dois meses. No Brasil, as quedas nos preços internacionais podem aumentar a competitividade
dos produtos de Argentina e Uruguai no mercado
brasileiro, estimulando as importações. No entanto, o recuo da produção em grandes fornecedores
globais e o efeito cambial agem em sentido contrário. Além disso, o consumo no Brasil não está
aquecido, um reflexo do declínio do poder de compra da população.
Fonte: POLO, Érica. China reduz compras de lácteos, e preços

Preços: O preço do leite captado em maio/22 e
pago aos produtores em junho/22 registrou aumento de 4,6% frente ao mês anterior (a quinta
alta consecutiva), chegando a R$ 2,6801/litro na

internacionais têm forte recuo. Valor. São Paulo, 16 de maio de
2022. Disponível em: https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/05/16/china-reduz-compras-de-lacteos-e-precos-internacionais-tem-forte-recuo.ghtml. Acesso em: 25 maio 2022.

“Média Brasil” líquida do Cepea. Desde janeiro

12

deste ano, o leite no campo acumula valorização

Perspectivas: Em 2021, as vendas de leite longa

real de 19,8% (valores deflacionados pelo IPCA de

vida tiveram recuo de 3,5%, o maior já registrado.

junho/22). Este expressivo aumento se explica pela

No entanto, espera-se que, em 2022, o desempe-

menor oferta de leite no campo em junho. Com

nho do setor seja melhor, em parte porque, mes-

isso, as indústrias de laticínios seguiram em dispu-

mo com um cenário econômico ainda difícil, em

ta pela compra do leite cru, matéria-prima para a

meio à inflação galopante, é um ano eleitoral.

produção de lácteos, para tentar evitar capacidade

Diante disso, a instabilidade que o pleito traz à eco-

ociosa de suas plantas. A pesquisa do Cepea mos-

nomia costuma vir acompanhada de benefícios à
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população, como já vem acontecendo, que podem
se refletir no caixa da indústria. O fato de o governo federal buscar aumentar a renda média atual
recebida pelas famílias de R$ 233 para R$ 400 neste ano pode beneficiar o consumo do setor, como
aconteceu em 2020, em que o auxílio contribuiu
para que a população não abandonasse produtos

milhões (alta de 53,6%).
Fonte: LOPES, Fernando. Volume das exportações de suco cai;
receita sobe. São Paulo, 20 de maio de 2022. Valor. Disponível
em: https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/05/20/volume-das-exportacoes-de-suco-cai-receita-sobe.ghtml. Acesso
em: 7 jul. 2022

básicos como o leite. Outro ponto importante para
o setor é o preço do milho usado pelo produtor de
leite para a alimentação do rebanho. Em 2021, a
alta de custos aconteceu desde a ponta. A pecuária leiteira enfrentou altas de adubos e rações para
o rebanho, com reflexos para toda a cadeia.
Fonte: POLO, Érica. Indústria de lácteos espera um ano menos
traumático. Valor. São Paulo, 25 de maio de 2022. Disponível
em:

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/05/06/

industria-de-lacteos-espera-um-ano-menos-traumatico.ghtml. Acesso em: 25 maio 2022.

Cervejas: Mesmo com os aumentos de preços
feitos pelas cervejarias recentemente e com a inflação de outros itens tomando mais dinheiro do
bolso, o consumo de cerveja não sofreu redução,
além disso, os volumes seguiram crescendo em
todo o mundo no primeiro trimestre. A Ambev,
por exemplo, registrou crescimento de 2,1% no volume de vendas de cerveja no Brasil, para 22 milhões de hectolitros. Esse aumento está alinhado à
retomada do consumo fora do lar, o que também
impulsionou o volume do portfólio de bebidas não
alcoólicas, cujo volume ficou 16,9% maior. Ainda as-

Bebidas

sim, as vendas em bares e restaurantes continuam
abaixo dos níveis pré-pandemia.

Sucos: Nos dez primeiros meses desta safra
2021/2022, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pela CitrusBR, os
embarques de suco de laranja somaram 813,7 mil
toneladas equivalentes ao produto concentrado e
congelado (FCOJ) e renderam US$ 1,3 bilhão. Em
níveis de comparação em relação ao mesmo pe-

A Heineken e a Carlsberg também registraram
avanço nos volumes, em todo o mundo, sobretudo nos do grupo holandês, que cresceu 5,2% e da
dinamarquesa, 9,1%. Os desempenhos poderiam,
por isso, ser melhores se não fosse a guerra entre
Rússia e Ucrânia, que paralisou operações nos países e levou as duas empresas a sair do mercado

ríodo do ciclo passado, o volume caiu 5,2%, mas a

russo.

receita foi 5% maior, devida à alta de preços. As ex-

A Ambev, no segundo trimestre, registrou cresci-

portações foram impactadas negativamente pelas
secas e geadas sobre a produção da fruta no cinturão formado por São Paulo e Minas Gerais no ano
passado. A União Europeia continua sendo o principal destino das exportações de sucos, no período
entre julho de 2021 e o mês de maio de 2022, para
onde embarcou 518 mil toneladas com queda de
5,3%. O valor das vendas recuou 3,9% na comparação para US$ 853,4 milhões. Para os EUA, os resultados apontaram estabilidade em volume (161,5 mil
toneladas), mas aumento de 18,9% em valor (US$
285,7 milhões). A China, por sua vez, comprou 65,6

mento de 6,1% no volume vendido no período, para
42,2 milhões de hectolitros, o maior patamar já registrado para o intervalo de abril a junho. As vendas
ganharam impulso conforme as pessoas intensificaram o consumo fora do lar. A receita consolidada
da Ambev cresceu de 14,5%, para R$ 17,99 bilhões, e
o lucro líquido ficou 2,9% maior do que no mesmo
período de 2021, somando R$ 2,96 bilhões.
Fonte: BRANDÃO, Raquel. Cerveja fica mais cara, mas venda
cresce. Valor. São Paulo, 06 de maio de 2022. Disponível em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/06/cerveja-fica-

mil toneladas, 50,9% a mais que nos dez primeiros

-mais-cara-mas-venda-cresce.ghtml. Acesso em: 26 maio 2022.

meses da safra 2020/2021, com receita de US$ 78

BRANDÃO.raquel. Ambev eleva preço, mas vende 6% mais. Va-
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lor. São Paulo, 29 de julho de 2022. Disponível em https://valor.
globo.com/empresas/noticia/2022/07/29/ambev-eleva-preco-mas-vende-6-mais.ghtml.Acesso em 01.ago.22

Heineken: A nova fábrica da Heineken no Brasil
será em Minas Gerais, em Passo Fundo. Com esse
novo espaço, a fabricante de cervejas espera aumentar sua produção em 5 milhões de hectolitros
(ou 500 milhões de litros) ao ano. O valor previsto para o investimento é de R$ 1,8 bilhão, e o foco
principal deve ser no segmento premium em linha com a estratégia recente do grupo. A marca
Heineken tem no Brasil o seu maior mercado, o
dobro do segundo país, que é os Estados Unidos.
No Brasil, as vendas da companhia cresceram 5%
no primeiro trimestre, puxado pelos portfólios premium e “mainstream”, como Heineken, Amstel e
Tiger, que saltaram dois dígitos.
Fonte: BRANDÃO., Raquel. Heineken escolhe Passos para sua
nova fábrica. São Paulo, 28 de abril de 2022. Valor. Disponível
em:

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/04/28/hei-

neken-escolhe-passos-para-sua-nova-fabrica.ghtml.

Acesso

em: 7 maio 2022.

Fusões e aquisições
Setor de alimentos: A Nestlé comprou a Puravida, empresa de alimentos e suplementos naturais,
o valor da transação não foi divulgado. A Puravida produz alimentos orgânicos, naturais e à base
de plantas, bem como suplementos nutricionais
“clean label” e cosméticos. Em 2021, o faturamento da companhia cresceu 42% ante o ano anterior,
para R$ 295 milhões, e, para 2022, a expectativa é
de que o crescimento da receita seja de 45%, em
torno de R$ 430 milhões. Onde, as vitaminas e suplementos representaram 57% das vendas. Para a
Nestlé, o negócio possibilitará que a multinacional
expanda seu portfólio de saúde no Brasil. Além
disso, acelerará a participação nesse mercado. Um
tipo de produto que pode ganhar escala dentro

da estrutura da Nestlé são os chamados “superalimentos”, ingredientes que têm alta carga de nutrientes, como o açaí ou a acerola.
A fusão da Betania e Embaré resultou na criação
da Alvoar Lácteos, com faturamento anual na ordem de R$ 4 bilhões. A nova empresa nasce como
o quinto maior laticínio do Brasil, atrás de Nestlé,
Lactalis, Italac e Laticínios Bela Vista. As linhas de
produtos das marcas Betânia, Camponesa — que
pertenciam à Embaré — e Caramelos Embaré, serão mantidas no mercado. Por sua vez, a M. Dias
Branco comprou a Jasmine, marca que lidera categorias como granola, pão sem glúten e cookies
integrais no país. O valor da transação não foi divulgado. Com isso, a M. Dias Branco incorpora mais
de 140 itens ao portfólio, muitos deles inéditos em
suas fábricas – e justamente aqueles em que a Jasmine lidera. É uma aquisição com mais que o dobro de tamanho da Latinex, a dona da Fit Food e
da Smart, absorvida no ano passado. Segundo dados das consultorias Statista e Mintel, o segmento
de alimentos saudáveis tem uma taxa média de
crescimento anual estimada em 5,3% até 2025, no
mundo todo, acima da indústria alimentícia em
geral, com crescimento projetado de 3,6%.
Fonte: BRANDÃO, Raquel. Nestlé leva Puravida, que cresce 40%
ao ano. São Paulo, 24 de maio de 2022. Valor. Disponível em:
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/24/nestle-leva-puravida-que-cresce-40-ao-ano.ghtml. Acesso em: 24 maio
2022.
LOPES, Fernando. Chega ao mercado a Alvoar Lácteos, resultado da fusão de Betânia e Embaré. São Paulo, 20 de maio de
2022.Valor. Disponível em: https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/05/20/chega-ao-mercado-a-alvoar-lcteos-resultado-da-fuso-de-betnia-e-embar.ghtml. Acesso em: 07 jun.
2022.
TECCHIO, Manuela. M. Dias Branco fecha compra da Jasmine.
Valor. São Paulo, 10 de junho de 2021. B10.
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