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De janeiro a dezembro de 2019 
produção industrial nacional de 
produtos alimentícios apresentou 
crescimento de 1,6%.’’

Fonte: IBGE

A produção industrial nacional nos setores relacionados às atividades 
da ABIAD apresentou o seguinte desempenho até dezembro de 2019: 
a atividade de fabricação de produtos alimentícios teve crescimento 
de 1,6%, já a fabricação de bebidas não alcoólicas teve crescimento 
de 3,2%, no acumulado do ano, segundo a Pesquisa Industrial Mensal 
de Produção Física (PIM-PF) do IBGE. 
Em dezembro de 2019, a soma das atividades relacionadas ao setor 
de fabricação e comercialização de alimentos para fins especiais e 
congêneres empregou o contingente de 153,9 mil trabalhadores, 
com o fechamento de 81 postos de trabalho no setor, se comparado 
a 31 de dezembro de 2018.  A indústria de bebidas não alcoólicas 
registrou, no período, o contingente de 64,4 mil trabalhadores, como 
resultado de 1.077 demissões no setor, também na comparação 
com dezembro de 2018.

Desempenho geral do setor

Edição N0 13 | Fevereiro 2020

Dados de janeiro a dezembro de 2019
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Produção industrial, vendas no comércio e mercado pelo consumo aparente
Em variação | Janeiro a dezembro de 2019

Fonte: PIM-PF - IBGE | Elaboração: Websetorial

Tabela  01

Evolução do emprego no setor
Em número e variação percentual | janeiro a dezembro de 2019

Segmentos

Brasil

Dez/2019 Dez/2018

Saldo  das
    

contratações
Variação %

dez19- dez18 dez19 - dez18

Emprego

Alimentos para fins especiais  e congêneres  153.923  154.004 -81 -0,1%

Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente  93.844  93.596 248 0,3%

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anterior-
mente

 60.079  60.408 -329 -0,5%

Bebidas não alcoólicas  66.447  65.370 1.077 1,6%

Fabricação de Sucos de Frutas, Hortaliças e Legumes  19.501  19.398 103 0,5%

Fabricação de Refrigerantes e de Outras Bebidas Não-Alcoólicas  46.946  45.972 974 2,1%

Fonte: Caged/MTE e RAIS 2017 | Elaboração Websetorial 

Tabela  02

Segmentos

Variação percentual (%)

Mês/ Mês ano 
anterior

dez19/dez18

12 meses

jan a dez19/
jan a dez 18

Produção 

Fabricação de produtos alimentícios 0,8% 1,6%

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -17,3% -3,7%

Fabricação de bebidas não alcoólicas 10,6% 3,2%

Vendas*

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 2,4% 0,8%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 9,5% 6,8%

Consumo Aparente 

1. Alimentos para fins especiais -0,2% -0,4%

1.1 Concentrados de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas 8,0% 1,0%

1.2 Complementos alimentares e sup. vitamínicos, + rest. de nutrientes e + funcionais -8,0% 1,2%

1.3 Alimentos para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças e idosos -12,2% -4,4%

1.4 Ingestão controlada de açucar 1,4% 1,3%

2. Bebidas dietéticas ou de baixa calorias 10,3% 4,6%

*Dados até novembro, última atualização disponível pelo IBGE
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Importações dos produtos do setor

Alimentos especiais: No acumulado 
de janeiro a dezembro de 2019, as  
importações de ‘‘alimentos para fins 
especiais e congêneres’’ totalizaram US$ 
669,2 milhões e apresentaram recuo de 
15,5%, em relação ao mesmo período do 
ano anterior. 

Bebidas dietéticas ou de baixas calorias: 
No grupo de bebidas dietéticas e de baixas 
calorias, as importações, no acumulado do 
ano de 2019, totalizaram US$ 90,3 milhões 
com crescimento de 36,9% em relação ao 
mesmo período de 2018.  (Tabela 4)

Importações do setor
Em milhões de dólares e variação percentual | 2018 e 2019

Segmentos
Ac. Ano

2019 2018 Variação (%)

1. Alimentos para fins especiais  669,2 791,7 -15,5%

1.1 Concentrados de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas 54,1 72,0 -24,9%

1.2 Complementos alimentares e sup. vitamínicos, +  rest. de nutrientes e + funcionais 244,5 220,3 11,0%

Complementos alimentares e suplementos vitamínicos 185,5 172,1 7,8%

Alimentos para nutrição enteral 59,1 48,3 22,4%

1.3 Vitaminas 221,8 342,2 -35,2%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças e idosos 50,1 63,5 -21,1%

1.5 Ingestão controlada de açúcar 56,7 53,4 6,1%

Balas e gomas de Mascar sem açúcar 31,4 36,0 -12,6%

Achocolatados sem açucar 25,2 17,4 44,9%

1.6 Adoçantes 42,1 40,3 4,5%

2. Bebidas dietéticas ou de baixa calorias 90,3 66,0 36,9%

Fonte : Comex STAT

Tabela  04

Tabela  03

Ac. Ano

2019 2018 Variação 
(%)

Alimentos para fins especiais

Exportações 805,4 682,5 18,0%

Importações 669,2 791,7 -15,5%

Balança Comercial 136,2 -109,2

Bebidas dietéticas e de baixas calorias

Exportações 17,2 13,3 29,3%

Importações 90,3 66 36,8%

Balança Comercial -73,1 -52,7

Balança comercial do setor 
Em milhões de dólares e variação percentual | 
2018 e 2019

Fonte : Comex STAT



Fevereiro 2020 BOLETIM
ECONÔMICO
ABIAD

4

O setor de alimentos para fins  especiais no contexto da desaceleração na América 

Latina

O ano de 2019 foi turbulento no cenário internacional. 
À guerra comercial entre os EUA e a China1  somaram-
se a crise na Argentina e as manifestações populares 
em vários locais do planeta, muito concentradas nos 
países da América Latina e motivadas por alegações 
diversas, nos campos da política e da economia.
Os fenômenos citados acarretaram a redução de 6,4% 
nas exportações brasileiras totais e queda de 21% nas 
exportações brasileiras para os países da América 
do Sul, em 2019, na comparação com o ano anterior.  
Passamos de US$ 35 bilhões exportados, em 2018, 
para US$27,8 bilhões, em 2019, para a América do 
Sul, o que representou 12,4% das nossas exportações 
totais no ano passado, sendo a Argentina nosso 
principal parceiro na região (35% na região e 4,3% do 
total, ou US$ 9,7 bilhões) e um importante comprador 
de produtos industrializados brasileiros.  
Pela relevância das Américas Latina e do Sul para as 

exportações brasileiras de produtos manufaturados 
desenvolvemos o documento intitulado: “Panorama 
Econômico Websetorial: Conjuntura Internacional 
–América Latina em 2019: Desaceleração, 
descontentamento popular e turbulências” – Edição 
Especial de fevereiro de 2020. 
O relatório descreve em maior detalhe os efeitos 
citados no título sobre:  desaceleração econômica 
na região, queda nas exportações dos países, 
desigualdade social, insatisfação social, perspectivas 
para a região, andamento dos acordos comerciais 
do Mercosul com outras áreas de comércio e 
perspectivas para o Brasil.
Discorremos a seguir os efeitos da turbulência no 
comércio regional específicos para os produtos 
do setor ABIAD nas suas exportações com os 
principais parceiros da América do Sul e traçamos 
as perspectivas para 2020. 

1Questão já detalhada no documento intitulado “Panorama Econômico Conjuntura Internacional – Guerra Comercial EUA e China” – Edição Especial de 
novembro de 2019.

A crise por que passa a América Latina acabou por 
se refletir em melhora na balança comercial do setor 
de “Alimentos para fins especiais e congêneres”, que 
reverteu o déficit de US$ 109,2 milhões verificado em 
2018 em superávit de US$ 136,2 milhões, fruto do 
aumento de 18,0% das exportações e de queda de 
15,5% das importações desses produtos. 
As exportações do  mesmo  segmento  que  se  
destinaram  para os países da América do Sul cresceram 
em 19,1% em 2019, na comparação com 2018, 
somaram  US$ 805 milhões, e representaram 47% 
das exportações totais do segmento. Nesse contexto 
destacamos o forte aumento de compras da Bolívia, 

Impacto nas exportações gerado pelo cenário de desaceleração e turbulências

do Uruguai e da Venezuela, muito provavelmente 
decorrente da crise de desabastecimento nos 
mercados nos períodos de turbulência política. 
(Tabela 05)
No caso do segmento de “Bebidas não alcoólicas” 
as exportações para a América do Sul somaram 
US$ 8,7 milhões, em 2019, o que representou um 
crescimento de 22% em relação a 2018. O Paraguai 
se destaca entre os consumidores de bebidas não 
alcoólicas brasileiras. Suas compras representam 
71% do total exportado entre os países da América 
do Sul. (Tabela 06)
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Fonte : Comex STAT

Tabela  05

Segmentos
Valores  (US$ 1.000)

Variação percentual 

(%)

Participação no total 

exportado do setor (%)

2019 2018 2019/2018 2019

Totais  805.442  682.527 18,0% 100%

América do Sul  379.700  318.823 19,1% 47,1%

Argentina  69.353  70.536 -1,7% 8,6%

Bolívia  88.072  47.145 86,8% 10,9%

Chile  21.833  22.818 -4,3% 2,7%

Colômbia  91.179  104.087 -12,4% 11,3%

Equador  4.057  4.548 -10,8% 0,5%

Guiana  456  317 43,9% 0,1%

Guiana Francesa  57  164 -65,0% 0,0%

Paraguai  34.966  33.777 3,5% 4,3%

Peru  19.836  17.555 13,0% 2,5%

Uruguai  30.675  11.516 166,4% 3,8%

Venezuela  19.214  6.361 202,0% 2,4%

Exportações de alimentos para fins especiais para parceiros da América do Sul 
Em valores e em % | 2019 

Fonte : Comex STAT

Segmentos
Valores  (US$ 1.000) Variação percentual 

(%)
Participação no total 

exportado do setor (%)

2019 2018 2019/2018 2019

Totais  17.243  13.322 29% 100%

América do Sul  8.741  7.160 22% 50,7%

Argentina  41  23 78% 0,2%

Bolívia  915  379 141% 5,3%

Chile  613  671 -9% 3,6%

Colômbia  57  0 29216% 0,3%

Equador  103  8 1185% 0,6%

Guiana  247  199 24% 1,4%

Guiana Francesa  11  41 -73% 0,1%

Paraguai  6.190  5.120 21% 35,9%

Uruguai  35  719 -95% 0,2%

Venezuela  113  0   N/D 0,7%

Exportações de bebidas não alcoólicas para parceiros da América do Sul 
Em valores e em % | 2019 

Tabela  06
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Análise de mercado

EPIDEMIOLOGIA

Medicamento para obesidade: A Eurofarma anunciou 
a chegada ao Brasil da fórmula Belviq® (cloridrato de 
lorcasserina), medicamento inovador no combate à 
obesidade e ao sobrepeso. Segundo os estudos clínicos 
sobre o fármaco, após 52 semanas de tratamento, quase 
a metade dos pacientes que o usaram perderam 5% ou 
mais do peso corporal, sendo que cerca de 22% desses 
pacientes perderam 10% ou mais do peso corporal. 
Trata-se de uma droga moderna com alta tolerabilidade, 
apresentando baixa incidência de eventos adversos, 
sendo os mais comumente relatados: cefaleia (dor 
de cabeça), tontura, fadiga, náusea, boca seca e 
constipação em pacientes sem diabetes, hipoglicemia, 
dor nas costas, tosse e fadiga em pacientes diabéticos, 
sendo eventos esporádicos e passageiros. 
Fonte: MERCADO FARMACÊUTICO. O medicamento Belviq para tratamento 

da obesidade e sobrepeso chega ao Brasil’. Disponível em: <https://pfarma.

com.br/noticia-setor-farmaceutico/mercado/4701-o-medicamento-belviq-

para-tratamento-da-obesidade-e-sobrepeso-chega-ao-brasil.html>. Acesso 

em: 12 nov. 2019.

Excesso de açúcar: A Organização das Nações Unidas 
(ONU) estima que haja 2 bilhões de indivíduos com 
obesidade ou sobrepeso, ao mesmo tempo em que 820 
milhões estão em situação de insegurança alimentar. 
O relatório divulgado pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 
na sigla em inglês) evidencia uma tendência global de 
crescimento de problemas nutricionais, mais graves 
em quem está no início da vida. Uma em cada três 
crianças com menos de 5 anos enfrenta subnutrição ou 
sobrepeso, em número que chega a 200 milhões. Hilal 
Elver, relatora especial da ONU, defende como medida 
o aumento dos impostos sobre as refeições com 
excesso de açúcar. Hilal destaca ainda a importância da 
educação na promoção de dietas de qualidade e das 
políticas governamentais para incentivar o consumo 
de alimentos mais saudáveis. Na prática, a função da 

relatora da ONU é analisar, de maneira independente, 
questões relacionadas a alimentos e direitos humanos 
em todo o mundo. O açúcar é um dos contribuintes 
mais significativos para a crise global da obesidade 
e uma das maiores barreiras para melhorar a saúde 
global, não há benefícios positivos para a saúde 
decorrentes da ingestão de açúcar. Portanto, para Hilal, 
a política tributária é uma das alavancas mais eficazes 
que um governo tem à sua disposição para modificar o 
comportamento de consumidores. 
Fonte: Beraldo, Paulo. Alimentos com excesso de açúcar devem ter 

impostos altos, defende relatora da ONU. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 

18 out. 2019. Disponível em: <https://saude.estadao.com.br/noticias/

geral,alimentos-com-excesso-de-acucar-devem-ter-impostos-altos-

defende-relatora-da-onu,70003054706>. Acesso em: 18 nov. 2019.

ALIMENTOS

Lácteos: As perspectivas para o setor são de 
expansão, uma vez que duas notícias no decorrer do 
ano animaram os produtores. Uma delas é o acordo 
comercial entre Mercosul e União Europeia. Apesar 
de existir a possibilidade de importação do produto 
europeu, o fato da exportação para o bloco (UE) serviria 
como uma “vitrine” para outros mercados e poderia 
abrir portas para os produtos lácteos brasileiros. Outro 
acontecimento positivo para o setor é a habilitação de 
24 laticínios para a exportação de lácteos para a China. 
Segundo o diretor do departamento de agronegócio 
do Ministério das Relações Exteriores, Alexandre Peña, 
a abertura do mercado chinês para produtos lácteos 
brasileiros pode expandir as exportações de maneira 
significativa a curto, médio e longo prazos. Segundo 
Valter Galan, sócio do Milkpoint Mercado, o ano de 
2020, será de menor rentabilidade para os produtores 
de leite do país, que terão custos de produção mais 
elevados. Para as indústrias, as margens deverão ser 
mais confortáveis porque a demanda deve crescer. 
Fonte: CAETANO, Marcela. Rentabilidade dos laticínios deve subir no 

próximo ano. Valor, B9. São Paulo, 27 nov. 2019.; ESTADÃO. Preços de 
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lácteos devem continuar firmes no restante do ano, estima banco ASB. 

Disponível em: <https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Leite/

noticia/2019/10/globo-rural-precos-de-lacteos-devem-continuar-firmes-no-

restante-do-ano-estima-banco-asb.html>. Acesso em: 13 nov. 2019.

Inovação em Lácteos:  Nos últimos 18 meses, a Danone 
reformulou todo o seu portfólio no Brasil e mudou o jeito 
de produzir. Diante disso, tem conseguido crescer em 
torno de 10% em receita neste ano, na comparação 
com 2018, quando as vendas ficaram estáveis. 
Segundo Mauricio Câmara, diretor-geral da Danone no 
Brasil, a companhia iniciou o ano com 60 projetos de 
novos produtos em desenvolvimento, o triplo da média 
histórica. As inovações representaram 25% da receita da 
Danone no Brasil, quando, historicamente, esse índice 
nunca passou de 10%. A Danone investiu cerca de R$ 
250 milhões nos últimos três anos em suas fábricas em 
Poços de Caldas (MG) e Maracanaú (CE), para adaptar 
a empresa à nova dinâmica de produção As mudanças 
nos seus produtos foram na formulação, como aumento 
no teor de proteínas, redução de açúcares, exclusão 
de conservantes e aromas artificiais, acréscimo de 
ingredientes orgânicos ou naturais
A  Nestlé  investirá até o fim de 2019 cerca de R$ 
95 milhões na pesquisa e no desenvolvimento de 
novos produtos e na adaptação de duas fábricas: em 
Araçatuba (SP) e Ituiutaba (MG).  O portfólio conta com 
oito lançamentos, como leite com adição de fibras e 
vitaminas, zero lactose, orgânico, com ômega 3 e mais 
proteína. 
Fonte: BOUÇAS, Cibelle. Danone muda o portfólio e vendas reagem. Valor, 

B7, São Paulo, 15 out. 2019.

AGRO. Nestlé investe para atender novos padrões de consumo. O Estado 

de São Paulo, São Paulo, 23 set. 2019 Disponível em:  <https://economia.

estadao.com.br/noticias/geral,nestle-investe-para-atender-novos-padroes-

de-consumo,70003024830>. Acesso em: 13 dez. 2019.

TENÓRIO, Goretti. Iogurtes proteicos invadem o mercado. SAÚDE, São Paulo, 

24 jun. 2019. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/alimentacao/

iogurtes-proteicos-invadem-o-mercado/>. Acesso em: 13 nov. 2019.

Chocolates: O Brasil é o país que mais consome 
chocolates da Nestlé. Somente neste ano a companhia 
investiu cerca  de  R$ 250 milhões  na fábrica em 
Caçapava-SP para colocar em operação uma segunda 

linha de produção de KitKat, unidade que abastece 
o mercado brasileiro e da América Latina. Segundo 
Laurent Freixe, vice-presidente global da Nestlé, as 
vendas no Brasil da marca só crescem e, atualmente, o 
país é o maior mercado da América Latina, superando 
o México. A Nestlé, a partir de 11 de novembro de 
2019 ,passou a oferecer alimentos e bebidas pela 
Amazon Brasil. O acordo permitirá à Nestlé realizar 
entregas e ofertar produtos e experiências exclusivas 
pela plataforma. 
Fonte: BOUÇAS, Cibelle. Para a Nestlé, Brasil agora está melhor do que os 

vizinhos. Valor, B6, São Paulo, 23 out. 2019.

CARNEVALLI, Érica. Exclusivo: Nestlé faz parcerias com a Amazon e 

iFood para entrega direta ao consumidor. Época, São Paulo, 11 nov. 

2019. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/

noticia/2019/11/exclusivo-nestle-faz-parcerias-com-amazon-e-ifood-

para-entrega-direta-ao-consumidor.html>. Acesso em: 13 nov. 2019.

Cacau:  A  partir de  2020,  a Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) irá 
distribuir sementes híbridas melhoradas de cacau 
para produtores do Espírito Santo. O  Estado quer 
aumentar o plantio em mil hectares. Inicialmente 
serão distribuídas cerca de 500 mil sementes para o  
Estado. Os produtores interessados serão cadastrados 
nos próximos meses e receberão as sementes no ano 
que vem. As sementes são produzidas pela unidade 
da Ceplac no Pará, que abriga o maior banco de 
germoplasma de cacau do mundo. Em setembro 
de 2019, o Brasil foi oficialmente reconhecido pela 
Organização Internacional do Cacau (ICCO, na sigla 
em inglês) como país exportador de 100% de cacau 
fino e de aroma. O cacau fino e aromático é identificado 
por apresentar sabores diferenciados, desde frutados, 
florais, amadeirado, entre outros e tem preço elevado 
no mercado, podendo custar até três vezes mais do 
que o cacau comum ou a granel. A expectativa do 
governo brasileiro é que o reconhecimento possa 
aumentar o interesse do mercado internacional pelo 
cacau produzido na Mata Atlântica e na Amazônia. 
Fonte: ESTADÃO CONTEÚDO. Ceplac distribuirá sementes melhoradas 

de cacau no Espírito Santo. Revista Globo Rural, São Paulo, 15 out. 

2019. Disponível em: <https://revistagloborural.globo.com/Noticias/

Agricultura/noticia/2019/10/ceplac-distribuira-sementes-melhoradas-
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de-cacau-no-espirito-santo.html>. Acesso em: 13 nov. 2019; ESTADÃO 

CONTEÚDO. Brasil é reconhecido pela ICCO como exportador de cacau fino 

e de aroma. Revista Globo Rural, São Paulo, 15 out. 2019. Disponível em: 

<https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2019/09/

globo-rural-brasil-e-reconhecido-pela-icco-como-exportador-de-cacau-fino-

e-de-aroma.html>. Acesso em: 13 nov. 2019.

Suplementos: Nos últimos dois anos, a indústria 
alimentícia tem se mostrado atenta em desenvolver 
linhas especialmente para o público vegetariano e 
vegano, nichos conhecidos por não consumirem carne, 
notadamente o último que não faz uso de nenhum item 
derivado da exploração animal. Segundo Carlos Alberto 
Werutsky, médico nutrólogo e do esporte e coordenador 
da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia), esse 
tipo de restrição alimentar é espontânea. Entretanto, 
para Carlos Alberto, quem escolhe ser vegano tem de 
prestar atenção e ter acompanhamento especializado, 
por que a carência de nutrientes pode ser perigosa. 
Com isso, começou a disponibilizar mais produtos 
veganos, possibilitando que esse público consumisse 
mais variedade desses itens alimentícios. 
Entretanto, os suplementos veganos, dificilmente 
podem competir com os suplementos para dieta 
comum seja pelo preconceito ou pelo preço, além de 
geralmente possuir odor e textura mais fortes que em 
geral não agradam o consumidor. 
Fonte: VELOSO, Daniel. A entrada e popularização dos suplementos 

veganos no Brasil. Forbes, Negócios, São Paulo, 11 nov. 2019. Disponível em: 

<https://forbes.com.br/negocios/2019/11/a-entrada-e-popularizacao-dos-

suplementos-veganos-no-brasil/>. Acesso em: 04 dez. 2019.

BEBIDAS

Sucos: Segundo o diretor-executivo da Associação 
Brasileira dos Exportadores de Sucos Cítricos 
(CitrusBr), Ibiapaba Netto, a indústria brasileira de 
suco de laranja mantém a confiança em uma maior 
participação no mercado da China. Cerca de 60% 
das importações de suco de laranja feitas pela China 
são de origem brasileira. Segundo a Associação, tal 
participação pode ser aumentada, já que o consumo 
de suco de laranja na China vem crescendo de forma 
significativa, estando em queda em mercados mais 
tradicionais, como Estados Unidos e Europa.  Segundo 
Netto, o objetivo da indústria brasileira é conseguir a 
revisão de uma barreira tarifária que, em sua avaliação, 
inibe uma entrada maior no país asiático. Se a 
mercadoria é desembarcada nos terminais da China 
a uma temperatura de 18 graus Celcius negativos, 
seja suco concentrado ou não, é cobrada uma tarifa 
de 7,5%. Se estiver a até 17,9 graus Celcius negativos, 
a taxa é de 30%. Entretanto é uma barreira técnica 
que não impede, mas que, na visão da CitrusBr, 
dificulta a logística das exportações, porque manter 
a uma temperatura de 18 graus negativos, pagando 
uma tarifa menor, só é possível quando o suco é 
embarcado em tambor. No embarque a granel, o suco 
concentrado chega entre oito e dez graus negativos 
e o suco em sua diluição natural (NFC) chega entre 
zero e um grau positivo, níveis onde incide a tarifa 
mais alta.
Fonte: SALOMÃO, Raphael. Indústria de suco mantém confiança em 

maior abertura da China. Revista Globo Rural, São Paulo, 04 nov. 2019. 
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