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Desempenho geral do setor

A atividade de fabricação de produtos alimentícios teve recuo de
4,9% e a de fabricação de bebidas
não alcoolicas, cresceu 1,4% em
2018’’
Fonte : IBGE
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A produção industrial nacional nos setores relacionados às atividades
da ABIAD apresentou o seguinte desempenho no acumulado de
janeiro a dezembro de 2018: recuo de 4,9% na ‘‘atividade de fabricação
de produtos alimentícios’’ e crescimento de 1,4% na ‘‘fabricação de
bebidas não alcoólicas’’, segundo a Pesquisa Industrial Mensal de
Produção Física (PIM-PF) do IBGE.
Em dezembro de 2018, a soma das atividades relacionadas ao setor
de ‘‘fabricação e comercialização de alimentos para fins especiais
e congêneres’’ empregou 158,8 mil trabalhadores. A indústria
de bebidas não alcoólicas registrou, no período em questão, o
contingente de 66,8 mil trabalhadores. O saldo dos dois segmentos
é de 2.580 admissões em dezembro de 2018, comparado com
dezembro de 2017.
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Tabela 01

Produção na indústria e vendas no comércio
Em variação percentual | janeiro a dezembro de 2018
Variação percentual (%)

Segmentos

Mês/Mês
ano anterior

Produção

Acumulado no Ano

Dezembro

jan dez18/jan dez17

Fabricação de produtos alimentícios

-7,0%

-4,9%

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos

25,5%

6,2%

Fabricação de bebidas não alcoólicas

1,5%

1,4%

Vendas

Dezembro

jan dez18/jan dez17

Hipermercados, supermercados, etc.

3,2%

4,0%

Artigos farmacêuticos etc.

7,2%

5,9%

Arrecadação de tributos no setor (ICMS-SP)

Outubro*

jan out18/jan out17

Alimentos especiais

16,6%

18,4%

Bebidas não alcoólicas

23,1%

15,9%

Fonte: PIM-PF - IBGE | Elaboração: Websetorial
*Último dado disponível

Tabela 02

Evolução do emprego no setor
Em número e variação percentual | Janeiro a dezembro de 2018
Brasil
Saldo das
cotratações

Variação %

2017

Dez18/
Dez17

Dez18/
Dez17

158.766

155.702

3.064

2,0%

Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente

94.164

92.817

1.347

1,5%

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

64.602

62.885

1.717

2,7%

66.776

67.260

-484

-0,7%

Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes

19.800

20.279

-479

-2,4%

Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas alcoólicas

46.976

46.981

-5

0,0%

Segmentos

Dezembro

Dezembro

2018

Emprego
Alimentos especiais

Bebidas não alcoólicas

Fonte: Caged/MTE e RAIS 2016 | Elaboração Websetorial
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Importações dos produtos do setor
Alimentos especiais: No acumulado de janeiro a dezembro
de 2018, as importações de ‘‘alimentos especiais e
congêneres’’, totalizaram US$ 449,5 milhões e apresentaram
crescimento de 0,4% em relação ao mesmo período do ano
anterior. O resultado foi impulsionado pelo crescimento
de 61,8% nas importações de ‘‘produtos para ingestão
controlada de açúcar’’.
Bebidas dietéticas ou de baixas calorias: No grupo de
‘‘bebidas dietéticas e de baixas calorias’’, as importações,
em 2018, totalizaram US$ 66 milhões apresentando um
crescimento de 25,4% em relação a 2017. (Tabela 3)

Tabela 03

Importações
Em milhões de dólares e variação percentual | janeiro a dezembro de 2018
2018

2017

Variação %

Acumulado ano

Acumulado ano

12 meses

449,5

447,9

0,4%

Concentrados de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas

72,0

80,5

-10,5%

1.2 Complementos alimentares e suplementos vitamínicos, restrição de
nutrientes e alimentos funcionais

220,3

218,1

1,0%

Complementos alimentares e suplementos vitamínicos

158,9

173,6

-8,4%

Alimentos para nutrição enteral

61,4

44,5

37,9%

1.3 Alimentos para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças e
idosos

63,5

67,2

-5,6%

1.4 Ingestão controlada de açúcar

53,4

33,0

61,8%

Balas e gomas de mascar sem açúcar

17,4

11,5

51,9%

Achocolatados sem açúcar

36,0

21,5

67,1%

1.5 Adoçantes

40,3

49,1

-18,0%

66,0

52,6

25,4%

Segmentos

1. Alimentos para fins especiais

2. Bebidas dietéticas ou de baixa calorias

Fonte : SECEX /Alice web

abiad.org.br
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Análise de mercado
Epidemiologia

e no preço dos medicamentos (5,7%).
Fonte : Estado de São Paulo, ‘’Maiores desafios para diabéticos são dieta

Obesidade: O Ministério da Saúde firmou acordo com
a indústria de alimentos e de bebidas para reduzir os
teores de açúcar de biscoitos, bolos, produtos lácteos,
achocolatados e misturas para bolos. A meta é retirar
144 mil toneladas de açúcar desses produtos nos
próximos quatro anos. O número representa 2% do
uso de açúcar usado pela indústria no preparo das
categorias de alimentos que fazem parte do acordo.
Fonte : FORMENTI, FELIX, Lígia, Paula ‘’ Acordo prevê retirar 144 mil toneladas
de açúcar de alimentos e bebidas até 2022’’, disponível em https://saude.
estadao.com.br/noticias/geral,acordo-preve-retirar-144-mil-toneladasde-acucar-de-alimentos-e-bebidas-ate-2022,70002622946,

acesso

em

28/11/2018

Diabetes: Dados do Ministério da Saúde indicam
que 8,9% da população brasileira tem diabetes, e
a mais comum é a do tipo 2, quando o corpo não
processa corretamente a insulina ou não produz
insulina suficiente. A doença não tem cura, mas tem
controle - com medicação e, principalmente, com uma
alimentação e hábitos de vida saudáveis. A Minds4
Health, que realizou a pesquisa para a Sanofi, entrevistou
500 pessoas com a doença e constatou que 80%
dos entrevistados acreditam que estão controlando a
enfermidade corretamente. Entretanto, um quarto delas
não segue a dieta recomendada e um terço não pratica
exercícios físicos. Cerca de 13% dos entrevistados
admitiram que não vão ao médico regularmente - isso
porque acreditam que a medicação, tanto a oral como
a insulina injetada, e a alimentação correta já são
suficientes. No entanto, segundo a endocrinologista
Denise Reis Franco, diretora coordenadora do
Departamento de Educação da Associação Diabetes
Brasil, é importante o diabético ter acompanhamento
médico, para controlar o nível glicêmico e fazer
exames. Quanto ao cumprimento da dieta alimentar, os
entrevistados apontam que as principais barreira estão
na dieta restritiva (60%), no preço dos alimentos (21%)

restritiva e preço dos alimentos, diz pesquisa’’, disponível em https://emais.
estadao.com.br/noticias/bem-estar,maiores-desafios-para-diabeticos-saodieta-restritiva-e-preco-dos-alimentos-diz-pesquisa,70002517332, acesso
em 28/11/2018

Alimentos
Cacau: Nós últimos anos, as safras de cacau no Brasil
têm sofrido com a seca no Nordeste, que derrubou os
índices de produtividade na Bahia. No entanto, o Pará
vem obtendo crescimento com o apoio da Comissão
Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira
(Ceplac). A Organização Internacional do Cacau (ICCO)
estima que a produção brasileira de cacau cresça em
uma taxa de 2,6% ao ano entre a safra 2018/2019,
chegando a um total de 200 mil toneladas. Em dez
anos, o setor almeja alcançar 400 mil toneladas, graças
à estratégia do país de utilizar a produção de cacau
em conjunto com a floresta para atingir as metas de
redução de emissões de gases de efeito estufa. Fonte
: CAMILA, Souza Ramos, ‘’ Brasil poderá liderar aumento da produção
mundial de cacau’’, São Paulo, 20, 21 e 22 de 2018, Valor econômico, B10.

Lácteos: A empresa de laticínios Campo Verde planeja
quintuplicar a sua operação de iogurtes nos próximos
cinco anos no Brasil, com a adoção de um novo
posicionamento, oferecendo produtos 100% naturais,
livres de conservantes, corantes e aromas artificiais.
Nós últimos dois anos, a Campo Verde investiu R$ 50
milhões em seu complexo fabril, localizado em Lavras
(MG). Fonte : CANAL RURAL, ‘’Leite: preço está quase 40% maior que
no mesmo período de 2017’’, disponível em https://canalrural.uol.com.br/
programas/informacao/mercado-e-cia/leite-preco-esta-quase-40-maiorque-no-mesmo-periodo-de-2017/, acesso em 29/11/2018; BOUÇAS,
Cibelle, ‘’ No iogurte da Coca-Cola, beterraba em vez de corante’’, disponível
em

https://www.valor.com.br/empresas/5981435/no-iogurte-da-coca-

cola-beterraba-em-vez-de-corante, acesso em 29/11/2018
.
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Análise de mercado
Alimentação saudável: Pesquisa da Euromonitor
International indica que o segmento de produtos
saudáveis está apresentando um crescimento superior
ao das indústrias tradicionais de alimentos e bebidas, à
medida em que os consumidores buscam alternativas
mais naturais e funcionais. Outro motivo para a
alavancagem desses produtos é o crescimento acelerado
da oferta desses novos produtos, com um apelo mais
saudável. Surgiram também novos ingredientes, como
grãos altamente nutritivos e versáteis, como quinoa,
amaranto, trigo sarraceno (também conhecido como
trigo mourisco) e o trigo selvagem, que podem ser
integrados em alimentos sem glúten ou sem produtos
lácteos. O consumo de alimentos fortificados e/ou
funcionais tem aumentado nos mercados dos países
emergentes, como alternativa para minimizar as
lacunas nutricionais. Um exemplo é a Índia, país em que
muitas empresas de alimentos industrializados têm
fortificado produtos como óleos, bolachas, alimentos
infantis e lácteos há anos. O setor continua registrando
sólido crescimento em faturamento e vendas, à medida
em que os consumidores estão dispostos a comprar
esses produtos por questões de saúde. Fonte : News, ‘’Cinco

AMA já investiu cerca de R$ 2,8 milhões em 29 projetos,
beneficiando mais de 26 mil pessoas. O projeto teve
início em março de 2017.

tendências da indústria de alimentos e bebidas saudáveis’’ disponível em

noticias/agricultura/laranja/setor-confirma-queda-de-21-na-exportacao-

https://revistanews.com.br/2018/11/22/cinco-tendencias-da-industria-de-

de-suco-de-laranja/, acesso em 29/11/2018

Sucos: As exportações brasileiras de suco de laranja
diminuíram 21% no acumulado dos quatro primeiros
meses da safra 2018/2019 (julho a outubro), resultando
em 309.163 toneladas de suco de laranja concentrado e
congelado (FCOJ), ante 393.340 toneladas exportadas
nos quatro meses de 2017/2018, segundo a CitrusBR. A
retração na demanda americana foi o principal impacto
para a redução das exportações. O objetivo é atender
uma parte relevante dos consumidores brasileiros que
buscam no produto uma opção mais barata em relação
aos sucos prontos. Segundo a Associação Brasileira das
Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas
(Abir), a categoria de concentrados responde por 26%
do volume de vendas de sucos no país.Fonte : BOUÇAS, Cibelle,
‘’Coca-Cola Brasil decide competir na categoria de sucos concentrados’’,
disponível em https://www.valor.com.br/empresas/6000479/coca-colabrasil-decide-competir-na-categoria-de-sucos-concentrados, acesso em
31/11/2018, ESTADÃO CONTEUNDO, ‘’ Setor confirma queda de 21% na
exportação de suco de laranja’’, disponível em https://canalrural.uol.com.br/

alimentos-e-bebidas-saudaveis/, acesso em 29/11/2018

Bebidas
Água: Cerca de 20% da população brasileira não
tem acesso a água potável, com a grande maioria
concentrada nas regiões do semiárido, que sofrem com
períodos de seca intermináveis. Segundo o governo
federal, algumas famílias dedicam seis horas por dia
apenas para buscar água. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) estima que em 2030 o mundo enfrentará
um deficit de água potável em torno de 40%. A Ambev
desenvolveu a água mineral AMA, que destina cerca
de 100% dos lucros para projetos e obras de acesso a
água potável no semiárido. Até o momento, o projeto

Refrigerantes: A Coca-Cola investiu cerca de R$
100 milhões na comercialização de garrafas PET
retornáveis com um único formato para suas marcas
de refrigerantes. A cada retorno à fábrica, a embalagem
100% reciclável poderá ser envasada e receber um
rótulo de papel destacável de qualquer produto da
Coca-Cola Brasil.
A oferta de produtos sem açúcar pelas empresas de
refrigerantes vem crescendo para acompanhar a busca
do consumidor por bebidas mais saudáveis.
Segundo dados da Euromonitor, a venda de água
saborizada crescerá 5,3% em 2018, para 11,19 bilhões
de litros. No Brasil, a estimativa é que a categoria cresça
0,6% em volume, para 354,4 milhões de litros, e 2,3%

abiad.org.br

Análise de mercado
em valor, para R$ 2,97 bilhões.
A Novelis investiu cerca de R$ 650 milhões na fábrica
de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, para
aumentar a capacidade de produção de chapas
em 100 mil toneladas/ano e de reciclagem em
60 mil toneladas/ano. A expansão beneficiará os
setores de latas de bebidas e especialidades. Com a
expansão, a capacidade total da fábrica da Novelis em
Pindamonhangaba será de 680 mil toneladas/ano e a
de reciclagem de 450 mil toneladas/ano.
Fonte: BOUÇAS, Cibelle, ‘’ Refrigerantes sem açúcar ganha reforço’’
disponível em https://www.valor.com.br/empresas/5914523/refrigerantesem-acucar-ganha-reforco, acesso 30/11/2018; RITTNER, Daniel, ‘’Temer
quer baixar tarifa de 57 itens’’ disponível em https://www.valor.com.
br/brasil/5998835/temer-quer-baixar-tarifa-de-57-itens,

acesso

em

30/11/2018; CARRO, Rodrigo, ‘’ Coca-Cola lança a garrafa ‘universal’’,
disponível em https://www.valor.com.br/empresas/5967355/coca-colalanca-garrafa-universal, acesso em 30/11/2018; RIBEIRO, Ivo, ‘’ Fábrica
da Novelis no Brasil terá investimento de R$ 650 milhões’’, disponível
em https://www.valor.com.br/empresas/5981451/fabrica-da-novelis-nobrasil-tera-investimento-de-r-650-milhoes, acesso em 30/11/2018

Investimentos

e Mais Equilíbrio, pretende investir cerca de US$ 20
milhões nos próximos cinco anos para transformar
o CyberCook em um serviço de comércio eletrônico
de alimentos no Brasil. O Carrefour tem seu principal
interesse no portal que reúne mais de 100 mil
receitas, sendo mais de 90 mil delas compartilhadas
pelos próprios usuários. O grupo pretende integrar
o conteúdo do CyberCook com o seu comércio
eletrônico, disponível atualmente para a Grande São
Paulo, via site e aplicativo. Será possível, portanto,
comprar produtos citados nas receitas do CyberCook,
assim como acessar a receitas do portal ao adquirir
alimentos no comércio eletrônico.
A Italac está negociando a compra do laticínio Líder
Alimentos, controlado pela ARC Medical Logística.
Caso a aquisição seja concretizada, a Italac, que
já é uma das maiores compradoras de leite para
processamento no país, deve se consolidar como a
primeira no ranking de captação da matéria-prima. A
Líder, com fábricas em Lobato (PR) e em Presidente
Prudente (SP), faz uma captação diária de leite entre
700 mil e 800 mil litros.
Fonte : AMARAL, ROCHA, Alda, ‘’ Italac negocia aquisição da líder para
avançar no país’’ disponível em https://www.valor.com.br/agro/5906205/

Fusões e aquisições: O Carrefour, que comprou por
US$ 10 milhões a e-Mídia, empresa de conteúdo
digital que controla os sites CyberCook, Vila Mulher

italac-negocia-aquisicao-da-lider-para-avancar-no-pais,
30/11/2018
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