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CONJUNTURA ECONÔMICA E SEUS IMPACTOS SOBRE 

O SETOR DE ALIMENTOS

CENÁRIO EXTERNO

Risco de desaceleração dos EUA e China: Ao 
longo de 2022, para conter a inflação nos EUA, o 
Federal Reserve (FED) promoveu sete aumentos 
de juros (em torno de 4,5% a.a.). Não se sabe até 
que ponto esses aumentos refrearão o PIB daque-
le país. Além disso, há grandes incertezas políticas 
e econômicas em todo o mundo, como a guerra 
da Rússia com a Ucrânia e o baixo crescimento da 
China (3% em 2022, ante 8,1% em 2021). Tal baixo 
crescimento da China de 2022 se deveu ao colap-
so do mercado imobiliário e à política Covid zero. 
A perspectiva para a China é ainda de crescimen-
to moderado, algo em torno de 4%-5%, em 2023, 
posto que fatores restritivos ao mesmo crescimen-

to ainda vigoram, tais como: o envelhecimento da 
população que traz a redução da força de trabalho 
e a forte desconfiança de investidores globais nos 
agentes chineses no tocante ao monopólio e con-
trole do uso de dados e informações, tal descon-
fiança tem gerado restrições crescentes ao acesso 
dos chineses à tecnologia ocidental, por questões 
de segurança. O preço das commodities, o comér-
cio e a atividade econômica global serão impac-
tados pelo que ocorrer nessas áreas do planeta. A 
perspectiva é de baixo crescimento da economia 
mundial (2,9%) em 2023, ficando quase um ponto 
percentual (p.p.) aquém da média de 3,8% registra-
da no período 2000-2019.
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CENÁRIO DOMÉSTICO

O quarto trimestre de 2022: Após um crescimen-
to de 0,4% no terceiro trimestre, a atividade econô-
mica brasileira praticamente estagnou no quarto 
trimestre de 2022. Apesar de os índices da indústria 
terem sido positivos no acumulado do 4º trimes-
tre de 2022 (0,5%), e no acumulado do segundo 
semestre do ano (0,7%), em dezembro de 2022, a 
produção industrial nacional mostrou variação 
nula (0,0%) frente a novembro, na série com ajuste 
sazonal. Frente a dezembro de 2021, a indústria re-
cuou 1,3%, após quatro meses de crescimento nes-
ta comparação: novembro (0,9%), outubro (1,7%), 
setembro (0,4%) e agosto (2,8%) de 2022. O mer-
cado de trabalho também perdeu força no quarto 
trimestre de 2022. O estoque do emprego, que é a 
quantidade total de vínculos celetistas ativos, que 
era de 42,8 milhões em setembro de 2022, em de-
zembro  contabilizou 42,7 milhões , o que represen-
ta perda de 100 mil vagas no trimestre. 

BALANÇO DO ANO DE 2022 E RISCOS

Após uma recessão induzida pela pandemia em 
2020 (-3,9% em comparação com o mesmo perío-
do no ano anterior), a economia brasileira se recu-
perou em 2021 (4,6%), impulsionada pelo setor de 
serviços. A considerável resposta fiscal anticíclica 
implementada por meio de programas de prote-
ção social em 2020, mitigou o impacto da pande-
mia nas taxas de pobreza; por outro lado, aumen-
tou a dependência das famílias das transferências 
públicas e elevou o déficit primário e a dívida bruta 
do governo. Desde o primeiro trimestre de 2021, o 
Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC) tem aumentado a taxa de juros para 
conter a escalada da inflação.

O forte crescimento da economia verificado no 
primeiro semestre de 2022 (4% anualizado) con-

tribuiu para o resultado acumulado do ano, com 
crescimento de 3% do PIB e a redução da taxa de 
desemprego para perto de 8%, próxima do pleno 
emprego. A inflação manteve-se elevada e na faixa 
de 5,8%, em virtude dos elevados estímulos fiscais 
que expandiram a demanda. 

Os riscos da ampliação do déficit orçamentário: 
O quadro fiscal brasileiro foi o maior fator de risco 
de 2022, o que se mantém projetado para 2023. A 
redução do déficit é necessária para minimizar o 
inevitável retorno ao crescimento da dívida públi-
ca em 2023 e precisará vir mais do corte de gastos 
do que do aumento das receitas, dado o risco de 
se pelo último, provocar aumento instantâneo da 
inflação.

Os riscos da interferência do atual governo so-
bre a política monetária: A política monetária 
brasileira já está fortemente restritiva, com a ele-
vação da taxa de juros reais de 6% ao ano em 2021 
para 8% ao ano em 2022, sendo 13,75% o juro básico 
(SELIC). A condução técnica da política monetária 
é uma variável importante para que a inflação seja 
controlada e os juros reduzidos, pois diminui a in-
certeza e os riscos da economia brasileira. 
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Impacto da política monetária sobre a atividade 
econômica: Setores mais dependentes do crédito 
são os primeiros a sentir o impacto da política mo-
netária contracionista, como se observa a partir do 
recuo da produção industrial de ramos de ativida-
de relacionados ao consumo durável, impactando 
também o emprego. Os juros altos e a percepção 
dos riscos citados anteriormente se refletem no 
endividamento, na inadimplência e nos indicado-
res de confiança dos empresários, e afetam a pro-
pensão destes a investir.  

Preços ao produtor: O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP-IBGE) das Indústrias Extrativas e de Trans-
formação mede os preços de produtos “na porta 
de fábrica”, sem impostos e fretes, e abrange as 
grandes categorias econômicas: bens de capital, 
bens intermediários e bens de consumo (duráveis, 
semiduráveis e não duráveis). O acumulado no ano 
de 2022 atingiu 3,13%, sendo a menor taxa acumu-
lada em doze meses desde 2016. Entre as ativida-
des que fecharam o ano com as maiores variações, 
destacam-se: papel e celulose (19,45%), impressão 
(19,17%), perfumaria, sabões e produtos de limpeza 
(16,99%), e fabricação de máquinas e equipamen-
tos (15,71%). A estabilização do câmbio no segundo 
semestre de 2022 ajudou a diminuir os preços de 
muitos insumos industriais.

Emprego: Em 2022 o mercado de trabalho bra-
sileiro exibiu sinais significativos de recuperação, 
com a taxa de desemprego atingindo 8,9% em 
setembro. De acordo com o Novo Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e Desempregados), o 
emprego celetista no Brasil apresentou expansão 
no acumulado do ano (janeiro a dezembro/2022), 
registrando saldo de 2.037.982 postos de trabalho. 
Esse resultado decorreu de 22.648.395 admissões 
e de 20.610.413 desligamentos. O estoque, que é a 
quantidade total de vínculos celetistas ativos, em 
dezembro de 2022 contabilizou 42.716.337 víncu-
los, o que representa uma variação de +5,01% em 
relação ao estoque de referência (1º de janeiro de 

2022). A expansão do mercado de trabalho se con-
centrou nos 3 primeiros trimestres do ano. No últi-
mo trimestre, houve redução no ritmo das contra-
tações.

Rendimento: De acordo com a Pesquisa Nacional 
de Amostra por Domicílios, o rendimento médio 
real de todos os trabalhos, habitualmente rece-
bido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais, 
ocupadas na semana de referência, foi de R$ 2.787, 
em novembro de 2022 (último dado disponível), 
o que representou para o trimestre de setembro 
a novembro um aumento de 7,1% em relação ao 
mesmo de 2021.

Indicadores de confiança: Em dezembro de 2022 
o Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV 
IBRE caiu 0,8 ponto, para 90,7 pontos, o menor ní-
vel desde abril de 2021 (89,6 pts.). Com o resultado, 
o indicador registra uma queda acumulada de 10,8 
pontos no quarto trimestre de 2022, após acumu-
lar 7,4 pontos nos três trimestres anteriores. Em ja-
neiro de 2023 o índice apresentou nova queda de 
2,1 pontos, para 88,6 pontos, o menor nível desde 
março de 2021 (85,9 pts.). 
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Movimento de Fusões e Aquisições: Outro indí-
cio da falta de confiança e adiamento nas decisões 
de investimento dos agentes foi o recuo de 43% no 
volume de fusões e aquisições em 2022 (US$ 28 bi-
lhões captados) na comparação com 2021, quando 
as captações atingiram US$ 66 bilhões. Dos US$ 28 
bilhões captados, apenas 25% vieram de investido-
res estrangeiros, que necessitam de um horizon-
te político e macroeconômico mais assertivo para 
investir. Em relação ao perfil das transações de 
M&A, 79% dos negócios se deram com o objetivo 
de compra de fornecedor, cliente ou parceiro para 
aprimorar o controle da cadeia de valor. Outros 21% 
foram investimentos de aquisição de empresas 
com o objetivo de atuação em operação comple-
mentar, a partir de visão estratégica.

ATIVIDADE INDUSTRIAL

No Brasil: Em 2022, a indústria acumulou um re-
cuo de 0,7%, após alta de 3,9% em 2021. Com esse 
resultado, ela se encontra 18,7% abaixo do melhor 
nível verificado em maio de 2011. Nove atividades 
apontaram expansão na produção: produtos ali-
mentícios (2,4%), veículos automotores, reboques e 
carrocerias (3,0%), outros produtos químicos (2,3%), 
celulose, papel e produtos de papel (3,1%), bebidas 
(3,0%) e outros equipamentos de transporte (12,9%).

Nos segmentos ABIAD: O crescimento da renda 
contribuiu para o aumento de 2,4% na produção e 
de 8,5% nas importações de produtos do segmen-
to de alimentos para fins especiais, no acumulado 
de janeiro a dezembro de 2022, frente a igual pe-
ríodo de 2021, se refletiram no crescimento de 3,5% 
neste mercado no ano. O mercado é medido pelo 
índice de consumo aparente calculado pela Web-

setorial para a ABIAD, que leva em conta a produ-
ção doméstica e as importações e desconta as ex-
portações. 

A atividade de fabricação de bebidas dietéticas ou 
de baixas calorias também mostra crescimento de 
13,4%. 

O bom ano de 2022 para o setor se refletiu na aber-
tura de 7,3 mil vagas de trabalho no segmento de 
alimentos para fins especiais e de 3,9 mil postos no 
de bebidas dietéticas ou de baixas calorias. (Tabela 
02)

Perspectivas: Para 2023 as projeções são de um 
cenário negativo de atividade no Brasil, influen-
ciado por questões domésticas e não pelo cenário 
internacional. Ao longo do ano são previstos mais 
gastos públicos, maior expansão fiscal, juros mais 
altos e menor crescimento. A inflação esperada é 
de em torno de 4,5% (Banco UBS) e o IBRE-FGV 
prevê crescimento de 0,2% na economia brasilei-
ra impulsionado pela agropecuária. O câmbio será 
bastante volátil em virtude dos fatores anterior-
mente descritos.
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TABELA 1. Produção na indústria e vendas no comércio | Em variação percentual | Até dezembro de 2022

Segmentos
No mês
Dez.22 / 
Dez.21

12 meses
Jan. a Dez.22/ 
Jan. a Dez.21

Produção

Fabricação de produtos alimentícios 2,1% 2,4%

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 32,1% -1,1%

Fabricação de bebidas não alcoólicas -4,9% 8,6%

Volume de Vendas

Hipermercados, sup., produtos alimentícios, bebidas e fumo 2,5% 1,4%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortop., de perfumaria e cosméticos 0,8% 6,3%

Consumo aparente

1. Alimentos para fins especiais 5,5% 3,5%

1.1 Concentrados de proteínas e outras prep., incluindo pós e gelatinas 7,7% 25,1%

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

23,2% 2,3%

1.3 Vitaminas 9,7% 2,6%

1.4 Alimentos para grupos pop.específicos, gestantes, crianças e idosos -10,5% -8,9%

1.5 Ingestão controlada de açúcar -1,0% 1,7%

1.6 Adoçantes 26,9% 11,5%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias 2,5% 13,4%

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

Fonte: PIM-PF - IBGE| Elaboração: Websetorial

Emprego Dez. 22 Dez. 21

Saldo das 
contratações 

Variação %

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

Alimentos para fins especiais  164.393  157.066  7.327 4,7%

Fabricação de produtos alimentícios não especifica-
dos anteriormente  99.867  95.554  4.313 4,5%

Comércio atacadista especializado em produtos 
alimentícios não especificados  64.526  61.512  3.014 4,9%

Bebidas dietéticas e de baixas calorias  70.293  66.340  3.953 6,0%

Fabricação de produtos alimentícios não especifica-
dos anteriormente  20.767  19.778  989 5,0%

Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas 
não-alcoólicas  49.526  46.562  2.964 6,4%

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 dezembro de 2022, 
as importações de ‘‘alimentos para fins especiais 
e congêneres’’ totalizaram US$815,1 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’’ de 48,8%, adoçantes, 60,3% e “vitaminas” 
de 6,5% no período.

Bebidas dietéticas e de baixas calorias 

No acumulado de janeiro a dezembro de 2022, 
as importações de bebidas dietéticas e de baixas 
calorias cresceram 75%, em relação ao mesmo 

Fonte : COMEX STAT / Atualizado em 02/02/2023

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

Segmentos

Acumulado no ano

Jan. 22 a Dez. 22 Jan. 21 a Dez.21 Ac. Ano

1. Alimentos para fins especiais   815,1  751,5 8,5%

1.1 Concentrados  de proteínas e outras preparações, incluindo pós 
e gelatinas  108,8  73,1 48,8%

1.2 Complementos alimentares e sup. vitamínicos + restrição de 
nutrientes + funcionais + enteral  267,1  259,9 2,8%

1.3 Vitaminas  301,4  283,0 6,5%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos: gestantes, 
crianças e idosos  13,4  19,7 -32,3%

1.5 Ingestão controlada de açúcar  55,7  72,8 -23,4%

Balas e gomas de mascar sem açúcar  15,5  15,2 2,3%

Achocolatados sem açúcar  40,2  57,6 -30,2%

1.6 Adoçantes  68,8  42,9 60,3%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias  195,2  111,5 75,0%

período  de 2021. Em valor, as importações 
totalizaram US$195,2 milhões, ante US$ 115,5 
milhões no mesmo período de 2021.
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DIETA ENTERAL E PARENTERAL NO SUS

Segundo os dados do “Painel de Compras” do SUS, 
em 2020, o saldo total  empenhado do governo 
com dieta enteral foi de R$23 milhões, 15% abaixo 
do valor em 2019 (R$ 27 milhões). 

O parecer técnico da Sociedade Brasileira de 
Nutrição Parenteral e Enteral, aponta que a cada 
10 pacientes internados em hospitais públicos no 
Brasil, quase quatro estão desnutridos1. 

Segundo a Portaria nº 120, de abril de 2009, do 
Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) reembolsa apenas os custos com a terapia 
nutricional enteral (via sonda) ou parenteral (via 
intravenosa) para pacientes internados e que estão 
desnutridos. A terapia nutricional oral, apesar de 
citada na legislação, não é contemplada com verba 
pública, portanto, não é reembolsada pelo governo 
federal como terapêutica.

Atualmente apenas 6,9%  das instituições de saúde 
do país, são credenciadas pelo SUS para oferta 
direta, na rede pública, das terapias nutricionais 
enteral e parenteral, segundo a BRASPEN/SBNPE. 
Os outros 93,1% dos hospitais que fazem uso das 
duas suplementações, bem como da terapia 
nutricional oral, as adquirem por meio de incentivo 
estadual ou municipal.

Um estudo intitulado  “Avaliação  dos  custos  
diretos com terapia nutricional enteral em um 
hospital público”, de 2018, aponta que destinar 
verba para a terapia oral diminuiria os gastos do 
SUS com a ocupação de leitos, equipamentos e 
medicações, uma vez que o custo de um paciente 
desnutrido é três vezes maior em comparação 
aos sem desnutrição, representando aumento de 
custo médio diário com atendimento em 61%. O 
crescimento do custo está relacionado com o maior 
tempo de permanência hospitalar, procedimentos, 
medicamentos, consultas médicas e terapia 
nutricional, o que representa um excedente de até 
45,2% .2

Segundo a pesquisa “Ampliação do reembolso da 
terapia nutricional com a adição da suplementação 
oral para tratar pacientes desnutridos em 
internação clínica: Parecer técnico científico, custo-
efetividade e impacto orçamentário’’, em apenas 
um ano, em 2019, a ampliação do reembolso da 
terapia nutricional com a adição da suplementação 
resultou, em média, 480.809 dias de internação 
evitadas, com 81.441 novas internações possíveis (a 
partir de leitos vagos), 29.314 re internações evitadas 
e 10.492 vidas preservadas3. 

O reembolso teria um custo aproximado de R$ 
113,5 milhões em 2019, para o governo, levando em 
consideração a configuração atual do SUS quanto 
ao preço das diárias gastas com leitos ocupados, 
medicamentos e outros serviços hospitalares.

Ao analisar o custo-efetividade da suplementação 
oral, o SUS teria uma economia diária de R$ 236,02 
por internação evitada, de R$1.393,41 por nova 
internação possível, de R$3.871,17 por reinternações 
evitadas e de R$10.816,08 por óbito evitado, de 
acordo com a pesquisa. 

As prefeituras não são obrigadas a fornecer a dieta 
enteral na modalidade Home Care, porque, na 
prática, cada uma desenvolve sua própria estratégia 
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para lidar com a questão. Alguns municípios 
fornecem parte das necessidades dos pacientes e 
a família fica responsável por custear o restante da 
dieta. As fórmulas comerciais podem ficar por volta 
de R$ 1.000,00 mensais.

Conclusão

Frente a esse cenário, é relevante sinalizar às 
autoridades responsáveis sobre a importância 
de uma política pública no segmento,  a fim de 
atender a população da maneira mais adequada, 
nutricionalmente. 

Referências 

1DIAS, Pamela. Pesquisa aponta que, a cada 10 pacientes internados em hospitais públicos no Brasil, 
quatro estão desnutridos. Rio de janeiro, 03 de julho de 2021. Disponível em: https://oglobo.globo.com/
saude/pesquisa-aponta- que - cada-10-pacientes- internados- em-hospita is-publ icos-no -bras i l - quatro -
estao-desnutridos-25087342. Acesso em: 06 dez. 2022.

2DUARTE, Arenamoline Xavier; DE LÚCIA, Renata Paniago Andrade; JAPUR, Camila Cremonezi. Avaliação 
dos custos diretos com terapia nutricional enteral em um hospital público. BRASPEN J, v. 33, n. 2, p. 206-210, 
2018. Disponível em: http://arquivos.braspen.org/journal/abr-mai-jun-2018/16-AO-Avaliacaoo-dos-custos.
pdf. Acesso em: 06 dez. 2022.

3AXIABIO LIFE SCIENCES INTERNATIONAL. Ampliação do reembolso da terapia nutricional com a adição 
da suplementação oral para tratar pacientes desnutridos em internação clínica: parecer técnico científico, 
custo-efetividade e impacto orçamentário. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/
consultas/dossie/2021/20210701_dossie_suplementacao_oral_cp_62.pdf. Acesso em: 20 jan. 2023.



Boletim Econômico ABIAD | Edição nº 25 | Fevereiro de 2023 9



Boletim Econômico ABIAD | Edição nº 25 | Fevereiro de 202310

RELATÓRIO DE MERCADO 

Desnutrição

Risco de fome na América Latina: Segundo a 
Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL), a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o 
Programa Mundial de Alimentos (WFP), a alta da 
inflação nos países da América Latina e do Caribe 
aumentou o risco de insegurança alimentar na 
região. A inflação, que afeta os setores mais pobres, 
foi, em 2022, 1,4 pontos percentuais mais elevada 
do que a que afeta os setores mais ricos, segundo 
as instituições. A CEPAL estima que a incidência 
da pobreza extrema aumentaria em 0,2% em 2022, 
somando 1,8 milhões de pessoas para alcançar um 
total de 81,8 milhões de pessoas em toda a região.

Fonte: SALOMON, Gisela. Inflação aumenta risco de fome 

na América Latina, diz CEPAL. Miami, 06 de dezembro de 

2022. Valor. Disponível em: https://valor.globo.com/mundo/

notic ia/2022/12/06/inf lao -aumenta-r isco - de -fome -na-amrica-

latina-diz-cepal.ghtml. Acesso em: 07 dez 2022.

Fome no Brasil:  Um documento da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) contradiz uma fala da ministra 
do Meio Ambiente, Marina Silva, no Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, segundo a qual 
mais da metade dos brasileiros passa fome.

O “Panorama da Segurança Alimentar e Nutricio-
nal 2022” da FAO traz dados bastante diferentes. 
De acordo com o documento, o Brasil tem 4,1% da 
população subalimentada, equivalente a 6,5 mi-
lhões de pessoas no país. (FAO, 2023 pgs 125 e 126).

O relatório anual foi divulgado na quarta-feira, 
18 de janeiro de 2023. Conforme o estudo, a 

Venezuela é a que mais tem pessoas passando 
fome na América do Sul. A pesquisa deu conta de 
22,9% da população naquele país. A porcentagem 
diz respeito a 8,6 milhões de pessoas. 

Desnutrição infantil:  No ano de 2021, segundo 
os dados do “Observa Infância”, coletados pela 
Fiocruz com informações do Ministério da Saúde, a 
hospitalização de bebês por desnutrição atingiu o 
pior índice em 14 anos, desde 2008. No período em 
questão, foram registradas cerca de 113 internações 
por desnutrição a cada 100 mil nascimentos, 
10,9% acima do verificado em 2008. Em números 
absolutos foram 2.939 bebês. 

As hospitalizações por desnutrição decorrem da 
junção de falta de alimentação adequada com a 
baixa taxa de saneamento e disponibilidade de 
água potável, que aumentam a suscetibilidade a 
infecções por pneumonias e diarreias.  O Ministério 
da Saúde informa ter enviado mais de R$345 
milhões aos municípios brasileiros para as ações 
de apoio a crianças com até sete anos e gestantes 
com má nutrição na atenção primaria. 

ESTADÃO. Hospitalização por desnutrição de bebês atingem 

pior índice em 14 anos. Estadão. , São Paulo, 28 de outubro de 

2022., A16.

FAO, FIDA, OPS, PMA y UNICEF. 2023. Panorama regional de la 

seguridad alimentaria y nutricional –- América Latina y el Caribe 

2022: hacia una mejor asequibilidad de las dietas saludables. 

Santiago de Chile. https://doi.org/10.4060/cc3859es  
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RELATÓRIO DE MERCADO 

Hábitos de consumo

Alimentação saudável: Em Segundo o relatório 
“Global Wellness Summit” de 2021, a alimentação 
voltada para o segmento de bem-estar 
(alimentação saudável, nutrição e perda de peso) 
no mundo faturou US$ 945,5 bilhões, em 2020. As 
perspectivas são de crescimento anual de 5,1% a.a., 
tendo chegado a US$ 1,209 trilhão em 2022.  

Fonte: HERBALIFE NUTRITION. Indústria do bem-estar cresce 

e projeta movimentar US$ 1,2 tri em 2025. Valor. Disponível em: 

https://valor.globo.com/conteudo-de-marca/herfalife-nutrition/

notic ia/2022/11/21/industr ia- do -bem- estar- cresce - e -projeta-

movimentar-us-12-tri-em-2025.ghtml. Acesso em: 14 dez. 2022. 

GLOBAL WELLNESS INSTITUTE. Relatório. Disponível em: https://

g l o b a l w e l l n e s s i n s t i t u t e . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 2 /

G W I 2 0 2 2 _ G l o b a l We l l n e s s E c o n o m y _ C o u n t r y R a n k i n g s _ Fi n a l .

pdf. Acesso em: 20 jan. 2023. 

Cacau

Chocolates: A partir de março de 2023, começam 
a operar fábricas de chocolate portáteis e desmon-
táveis, distribuídas por quatro comunidades se-
lecionadas na floresta amazônica. Até agora o in-
vestimento é de R$ 5,6 milhões, sem considerar as 
doações de conhecimento, equipamentos e horas 
de trabalho fornecidos por empresas, voluntários e 
especialistas em chocolate.

O BID Lab, que é o laboratório de inovação do Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID), está 
investindo  R$ 3 milhões este ano na fase atual do 
projeto – que é a prova de conceito em campo, 
com tecnologia fornecida pela NEC do Brasil.

Os recursos são destinados a levar a inovação 
às comunidades e contratar a ConexSUS, que 

vai prepará-las para o negócio ao treiná-las em 
conceitos como: Perfil de crédito, conhecimento 
do que estão vendendo, rodadas de negociações 
com municípios etc.

Também, já foram investidos outros R$ 2,6 milhões 
na cadeia de valor do cacau-cupuaçu, em ações 
como: consultoria, compra de equipamentos, 
transformações feitas nos equipamentos e 
adequação tecnológica. 

Fonte: SANTANA, Ivone. Amazônia terá fábrica portátil de cho-

colate na floresta. Valor, São Paulo, 17 de janeiro de 2023. Dispo-

nível em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/01/17/

amazonia-tera-fabrica-portati l-de -chocolate -na-floresta.ghtml. 

Acesso em: 17 jan. 2023.

Cacau Show: Em 2022, a Cacau Show abriu 1.000 
lojas, o dobro de inaugurações do ano anterior, 
alcançando o marco de 3.770 unidades. O 
faturamento chegou a R$ 4 bilhões com alta de 
32% em relação a 2021. Já a produção de chocolates 
da empresa cresceu 26,2%, totalizando 27,4 mil 
toneladas. As aberturas de lojas posicionam a 
Cacau Show como a maior rede varejista do país, 
em número de lojas, ultrapassando a rede de 
perfumaria e cosméticos O Boticário, que possui 
pouco mais de 3.700 unidades em operação. A 
Cacau Show prevê a inauguração de 600 lojas 
anuais até 2024 e os investimentos para as novas 
unidades  demandarão um aporte de R$ 350 
milhões.

Fonte: DE CARVALHO, Ana Luiza. Cacau Show aumenta 

produção em 26% e fatura R$ 4 bi em 2022. Valor, São Paulo, 

18 de janeiro de 2023. Disponível em: https://valor.globo.com/

empresas/noticia/2023/01/16/cacau-show-aumenta-producao-

em-26-e-fatura-r-4-bi-em-2022.ghtml. Acesso em: 18 jan. 2023.
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Mercado de lácteos 

Queijos: A divisão de queijos na Vigor, tem cresci-

do, em média, 20% ao ano e, em 2022, cresceu 30%. 

Nos próximos três anos, o segmento de queijos 

passará a responder por 60% do faturamento da 

Vigor. O plano inclui um aporte de R$ 100 milhões 

em 2023 na área de queijos, destinado a fábricas, 

marketing e capital de giro, para manter estoques. 

No ano passado, as vendas de queijos da compa-

nhia chegaram a R$ 1,6 bilhão, o que representou 

40% da receita da empresa.

Fonte: POLO, Erica. Queijo ganha mais espaço nos negócios 

da Vigor. Valor, São Paulo, 17 de janeiro de 2023. Disponível em: 

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2023/01/17/queijo-

ganha-mais-espaco-nos-negocios-da-vigor.ghtml. Acesso em: 

17 jan. 2023.

Leite orgânico: Em 2023, segundo dados da Global 

Organic Dairy Market, o mercado mundial de leite 

orgânico deverá movimentar US$ 28 bilhões. O 

Brasil, por sua vez, tem atualmente 150 produtores 

de leite orgânico, distribuídos em 100 unidades 

produtivas. 

Marcas como a Nestlé e a Danone já estão inves-

tindo na produção de orgânicos local, e, no pe-

ríodo de 2018 a 2020, investiram fortemente em 

ações para a adesão de novos produtores de leite 

orgânico.

Nos próximos anos, a produção deve crescer no 

país, uma vez que o segmento de orgânicos vem 

apresentando bons resultados, impulsionado por 

um mercado que tem demandado alimentos 

mais saudáveis, produzidos com boas práticas, res-

peitando o bem-estar animal, as questões sociais e 

o meio ambiente. Esse nicho de mercado também 

agrega valor aos produtos, gerando maior rentabi-

lidade para os produtores.  

O sistema de produção do leite orgânico é diferen-

te da produção do leite convencional e segue uma 

regulamentação própria do Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Dentre os desafios enfrentados está a dificuldade 

de produção de insumos para a alimentação do 

rebanho. “O milho e a soja utilizados devem ser 

orgânicos e não transgênicos, o que é muito difí-

cil de ser produzido ou encontrado’’. O valor agre-

gado do leite orgânico é alto e tem um mercado 

crescente. 

Fonte: VALVERDE, Michelle. Leite orgânico está em expansão 

no Brasil. São Paulo, 13 de dezembro de 2022. Disponível em: 

https://diar iodocomercio.com.br/agronegocio/leite - organico -

-esta-em-expansao-no-brasil/. Acesso em: 13 dez. 2022.

Fusões e aquisições: A Lactalis, comprou a DPA 

Brasil, joint venture criada em 2003 entre a coope-

rativa neozelandesa Fonterra e a suíça Nestlé, por 

R$ 700 milhões. Com a aquisição, a Lactalis se con-

solida como líder responsável em lácteos no Brasil.  

O acordo prevê uma licença a longo prazo para o 

uso de marcas da Nestlé, como Ninho, Neston, Mo-

lico e Nesfit, exclusivamente no segmento de lác-

teos refrigerados, de modo que a DPA continuará a 

fabricar e a distribuir esses produtos. 

Fonte: VALOR. Lactalis do Brasil compra DPA, joint venture entre 
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Nestlé e Fonterra. São Paulo, 12 de dezembro de 2022. Disponível 

em: https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/12/12/lac-

talis-do-brasil-compra-dpa-joint-venture-entre-nestle-e-fonter-

ra.ghtml. Acesso em: 13 dez. 2022.

Nestlé: A Nestlé irá adquirir a marca Seattle’s Best Coffee da 

Starbucks, cujo objetivo é reforçar seu negócio de café nos 

EUA, e o valor da operação não foi revelado. A companhia 

está expandindo operações em diversas áreas – de ração 

animal a café, no Brasil, onde pretende investir cerca de R$ 2 

bilhões em 2023.

A Nestlé será a primeira companhia no país a ven-

der a nova linha Dolce Gusto com cápsulas biode-

gradáveis. As cápsulas de café serão feitas de papel 

e um polímero biodegradável que podem ser usa-

das em compostagem doméstica, que se desfa-

zem na terra, em seis meses. 

As novas máquinas da Dolce Gusto, fabricadas na 

China pela Wik, poderão ser acionadas pelo celular 

do consumidor, via aplicativo – assim a Nestlé cole-

ta os dados e consegue saber como o produto está 

sendo consumido. 

Fonte: MALTA. DE CARVALHO, Cynthia. Ana Luiza. Nestlé inves-

te R$ 2 bi e aposta em ‘café ESG’. São Paulo, 10 de novembro 

de 2022. Disponível em: https://valor.globo.com/empresas/no-

ticia/2022/11/10/nestle-investe-r-2-bi-e-aposta-em-cafe-esg.ght-

ml. Acesso em: 13 dez 2022.

Alimentos

Preços dos alimentos: Segundo o projeto Campo 

Futuro da Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA), no Brasil, em 2022, a produção de 

alimentos ficou mais cara em relação a 2021. Isso 

porque o preço de alguns fertilizantes aumentaram 

até 125% de janeiro até setembro e impactaram no 

balanço de agricultores e pecuaristas. A alta nos cus-

tos ainda é reflexo da instabilidade da oferta mun-

dial de comida e insumos agropecuários, agravada 

pela guerra entre Rússia e Ucrânia, e de problemas 

logísticos no país e no mundo, além da diversidade 

climática nas regiões produtoras que também re-

fletiram no encarecimento das safras em 2022.

A soja, por exemplo, foi prejudicada pelo clima ad-

verso em boa parte das regiões produtoras, o que 

diminuiu a produtividade e a rentabilidade das la-

vouras no Sul e parte do Centro-Oeste e Sudeste. 

Na média, a receita bruta dos sojicultores caiu 8,3% 

na safra 2021/22 em comparação com a tempora-

da 2020/21, além disso o custo operacional efetivo 

(COE) cresceu 34,6% entre os ciclos. 

Fonte: Walendorf, Rafael. Por que a comida está tão cara no Bra-

sil? Entenda a alta de preços dos alimentos. Valor Investe, São 

Paulo, 08 de novembro de 2022. Disponível em: https://valorin-

veste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2022/11/08/

por- que -a- comida- esta-tao - cara-no -brasi l - entenda-a-alta- de -

-precos-dos-alimentos.ghtml. Acesso em: 07 dez. 2022.

Investimentos: O empresário André Albuquerque 

lançou a Acquion, fábrica de gelatina e colágeno 

- dois subprodutos de bovinos - que já consumiu 

investimentos de aproximadamente R$ 40 mi-

lhões, com margem para investir R$ 250 milhões 

nos próximos anos, e se tornar referência nacional 

no segmento. Nos próximos cinco anos, a Acquion 

pretende chegar a 15% do mercado mundial de 

colágeno e gelatina. A fábrica começa uma produ-

ção de 3 mil toneladas por ano, mas a previsão é 

atingir 18 mil toneladas por ano até 2023 e 30 mil 

toneladas em 2025.

Fonte: MENDES, Luiz Henrique. PIPELINE: Colágeno atrai novo 

competidor e mais R$ 250 milhões.

Camil: A Camil, desde a sua IPO, investiu R$ 1,3 bilhão na aqui-

sição de outras empresas e marcas e, com isso, conseguiu 

dobrar seu faturamento, que deverá passar de R$ 5,4 bilhões, 

em 2017, para R$ 11 bilhões em 2022.  Já o lucro antes de ju-

ros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) deverá ter   

crescido de R$ 490 milhões, em 2017, para R$ 880 milhões, em 

2022,  a conferir após a apuração dos resultados.

A empresa já realizou sete programas de recom-

pra de ações desde a IPO, com custo de R$ 460 
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milhões. Além disso, distribuiu R$ 635 milhões em 

dividendos e remunerações. 

A empresa irá reativar algumas linhas de exporta-

ção de biscoitos para a Europa, que a Mabel tinha, 

em 2023 – vendas essas que foram interrompidas 

porque a Mabel enfrentava elevados custos opera-

cionais.

Fonte: PRESSINOTT, Fernanda. Camil busca consolidação no 

mercado de alimentos da América Latina. São Paulo, 30 de no-

vembro de 2022. Disponível em: https://valor.globo.com/agrone-

gocios/noticia/2022/11/30/camil-busca-consolidao-no-mercado-

de-alimentos-da-amrica-latina.ghtml. Acesso em: 14 dez. 2022.

Fusões e aquisições no setor de alimentos e su-

plementos: A M.Dias Branco comprou a Darcel 

e a Cacama, empresas uruguaias detentoras da 

marca Alimentos Las Acacias – o valor da operação 

não foi revelado. A operação foi realizada por meio 

da controlada Latinex Importação e Exportação 

de Alimentos. A empresa Las Acacias tem foco no 

mercado de massas, mas o portfólio inclui também 

itens como molhos e mistura para bolos, com fa-

turamento anual de R$ 120 milhões, com margem  

EBITDA  de 14%.

A Darling Ingredients comprou a Gelnex por US$ 

1,2 bilhão (equivalente a R$ 6,4 bilhões no câmbio 

atual), que serão pagos em dinheiro. É a maior tran-

sação no setor de consumo no país este ano. A Gel-

nex é uma das maiores fabricantes globais de gela-

tina e peptídeos de colágeno, com quatro fábricas 

no Brasil, com exportações para mais de 60 países. 

No Brasil, essa é a segunda aquisição da Darling só 

em 2022. Em maio, a empresa anunciou a compra 

do grupo Fasa por R$ 2,8 bilhões (US$ 542,6 mi-

lhões na data). O conglomerado atua nesse merca-

do de subprodutos de proteína animal, que são as 

“sobras” do processamento de carnes, aves e peixes, 

que têm nutrientes. 

Fonte: LUIZA FIGUEIRAS, Maria. Pipeline: Darling, dos EUA, com-

pra brasileira Gelnex por R$ 6,4 bi, em maior negócio de consu-

mo do ano. Valor, São Paulo, 19 de outubro de 2022. B1.

DE CARVALHO, Ana. M. Dias Branco compra fabricante de mas-

sas do Uruguai. São Paulo, 01 de novembro de 2022. Disponí-

vel em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/11/01/m-

dias-branco - compra-fabr icante - de -massas- do -uruguai .ghtml. 

Acesso em: 12 dez. 2022.

Investimentos no setor de alimentos: A Pepsico 

investirá, R$ 1,2 bilhão em suas operações de ali-

mentos, em 2023, sendo este o maior investimento 

da empresa em seus 70 anos de atividade no Brasil. 

A principal aposta da multinacional é o segmento 

de salgadinhos, e os novos investimentos serão di-

recionados para ampliação de capacidade das nove 

fábricas, automação, logística, digitalização da força 

de vendas, além de pesquisa e desenvolvimento de 

produtos. 

De acordo com dados da Nielsen, a participação da 

PepsiCo no mercado de salgadinhos no país hoje é 

de 55%. A fabricante é dona de marcas como Chee-

tos, Doritos, Ruffles, Lay’s, além de Torcida e Fan-

dangos. A expectativa é ampliar as vendas apos-

tando na extensão do portfólio, com embalagens e 

preços que atendam as diferentes classes sociais e 

momentos de consumo - como o churrasco, a hora 

de assistir a séries e filmes em casa, além da regio-

nalização.

Fonte: DE CARVALHO, Ana Luiza; MARINELLI, Luciana. PepsiCo 

investirá R$ 1,2 bi em 2023 e prevê dobrar tamanho em 5 anos. 
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Valor, São Paulo, 09 de dezembro de 2022. Disponível em: https://

valor.globo.com/empresas/noticia/2022/12/09/pepsico-investi-

ra-r-12-bi-em-2023-e -preve -dobrar-tamanho-em-5-anos.ghtml. 

Acesso em: 12. dez. 2022.

Bebidas

Suco: A Citrosuco anunciou a criação da Evera, 

subsidiária que produzirá ingredientes naturais 

para indústrias de diversos setores – principalmen-

te alimentos e bebidas – a partir do aproveitamen-

to de partes da fruta atualmente subutilizadas, 

como bagaço, folhas, flores e sementes. A Evera 

nasce com previsão de faturar US$ 150 milhões 

por ano, seus ingredientes serão vendidos a clien-

tes no exterior, sobretudo nos Estados Unidos e na 

Europa Ocidental – Inglaterra, França e Alemanha, 

entre outros países –, mercados nos quais a com-

panhia já identificou demanda para esses novos 

ingredientes.

Fonte: LOPES., Fernando. Citrosuco cria subsidiária de ingre-

dientes naturais. Valor, São Paulo, 22 de novembro de 2022, B11.

Paulo e Minas deverá crescer 20,5% e se aproximar de 317 mi-

lhões de caixas, 1,1% mais que a média dos últimos dez anos.

Cervejas: A Heineken irá aumentar os seus preços 

em 2023 para cobrir o impacto da inflação nos au-

mentos dos preços da energia na Europa. A cer-

vejeira espera continuar ajustando os preços para 

conter a inflação em sua base de custos, já que es-

pera que os custos de insumos aumentem na casa 

de dois dígitos por hectolitro e custos de energia 

significativamente maiores.  A cervejeira espera 

que o lucro operacional ajustado seja de estável a 

ligeiramente maior do que no de 2022  e bem su-

perior a 2019.

A produção brasileira de cervejas cresceu 1,4% em 

novembro de 2022, impulsionada pela perspecti-

va da Copa do Mundo e das festas de fim de ano, 

segundo o Credit Suisse. A produção elevada in-

dica que as empresas se beneficiaram dos efeitos 

da Copa do Mundo e das festas de ano normaliza-

das pela primeira vez, em anos. A perspectiva de 

consumo elevado de cervejas no quarto trimestre 

também foi impulsionada pelas tendências favo-

ráveis de preços, com Ambev e Heineken estabele-

cendo reajustes bem-sucedidos ao longo de 2022 

para conter a alta nos custos de produção.

Fonte: DOW JONES. Heineken deve aumentar preços para con-

ter impacto da inflação e da energia. Barcelona, 30 de novem-

bro de 2022. Disponível em: https://valor.globo.com/empresas/

noticia/2022/11/30/heineken-deve -aumentar-precos-para-con-

ter-impacto-da-inflacao-e-da-energia.ghtml. Acesso em: 13 

dez. 2022.

LAURENCE, Felipe. Produção de bebidas cresce 1,4% em no-

vembro com potencial efeito sobre Ambev e Heineken, diz 

Credit Suisse. Valor,. São Paulo, 05 de janeiro de 2023. Dispo-

nível em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/01/05/

p ro d u c a o - d e - b e b i d a s - c re s ce - 1 4 p e rce nt- e m - n ove m b ro - co m-

-potencia l - efe i to -sobre -ambev- e -heineken- diz- credit-suisse.

ghtml. Acesso em: 18 jan. 2023.

Bebidas vegetais:  A startup brasileira Leattcal  fe-

chou um contrato para comercializar suas bebidas 

em cerca de 80 lojas do Grupo Oba. Os negócios 

da Leattcal  estão bastante concentrados no Espí-

rito Santo e no Rio de Janeiro. A empresa começou 

a ganhar projeção no mercado com o lançamen-

to de uma bebida produzida com pó extraído de 

algas marinhas mortas, que, segundo suas infor-

mações, tem capacidade de absorção de cálcio de 

90%, cerca de 40 pontos percentuais acima do que 

o leite animal. O nicho da empresa está se abrin-

do a veganos e pessoas intolerantes à lactose ou 

alérgicas à proteína do leite. Além disso, a empresa 

fechou parceria com a Tetra Pak e irá comercializar 

suas bebidas à base de coco e amêndoas em em-

balagens Bio, sendo os pioneira no país.

Fonte: FIORENTINO,. José.  Leatt, de bebidas vegetais, ganha 

novos mercados. Valor,. São Paulo, 22 de dezembro de 2023. 

Disponível em: https://valor.globo.com/agronegocios/noti-
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cia/2022/12/22/leatt-de -bebidas-vegetais-ganha-novos-merca-

dos.ghtml. Acesso em: 17 jan. 2023.

Comércio Eletrônico

Plataformas on-line:  A Shopee começou a ven-
der produtos de supermercadistas GPA, Dia e Oba, 
numa tentativa de ampliar o tráfego de clientes e 
recorrência na compra em sua plataforma no Bra-
sil. O movimento acontece num período em que 
as ações comerciais de concorrentes no digital dão 
sinais de ter perdido certo fôlego, em comparação 
com a agressividade vista na categoria de alimen-
tos em 2020 e 2021.

A entrega das mercadorias será feita pela própria 
plataforma, por meio de seus transportadores lo-
gísticos, mas a empresa não detalha prazos ou a 
sua estratégia de logística e distribuição. A com-
panhia tem investido na ampliação no número de 
centros de distribuição e pontos de armazenagem 
rápida no país desde 2020. 

A Vegan Business, outra plataforma, passou por 
um processo de reformulação de marca e passou a 
se chamar Impact Invest. Com a nova identidade, 
além de captar recursos para startups de produtos 
plant-based, atuará como fundo, com a pretensão 
de investir R$ 20 milhões em negócios e impac-

to no desenvolvimento sustentável. A plataforma 
está em busca de startups brasileiras que produ-
zem bens de consumo em categorias como ali-
mentos, cosméticos, moda e higiene, com portfó-
lios validados, além de terem faturamento mensal 
recorrente em fase pré-seed/seed. No ano de 2022, 
a plataforma captou R$ 6 milhões para  startups 
do mercado plant-based: Chameleon Sun (prote-
tor solar vegano), com R$ 505 mil; Purifica (leite 
vegetal), com R$ 375 mil; Novah! (alimentos à base 
de castanha e castanha de caju), com R$ 600 mil; 
Conví Foods (alimentos veganos), com R$ 1,5 mi 
(com participação da Veg Capital); Solo Snacks, por 
exemplo. 

Fonte: MATTOS, Adriana. Shopee fecha acordo com GPA, Dia 

e Oba; plataforma responderá por entregas. São Paulo, 06 de 

dezembro de 2022. Disponível em: https://valor.globo.com/em-

presas/noticia/2022/12/06/shopee-fecha-acordo-com-gpa-dia-e-

-oba-plataforma-respondera-por-entregas.ghtml. Acesso em: 

07 dez. 2022.
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