
ECONÔMICO
BOLETIM

www.abiad.org.br

EDIÇÃO Nº 20 | Novembro de 2021

A  atividade de fabrica-
ção de bebidas     dieté-
ticas ou de baixas calo-

rias    mostra     crescimento de 7,6%, 
como reflexo da gradual retomada 
de atividades nos ambientes corpo-
rativos e sociais.

De  acordo com os indicadores econômicos da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Fí-

sica do IBGE (PIM-PF), em setembro de 2021 a produção industrial nacional mostrou queda 

de 0,4% frente a agosto, na série livre de influências sazonais, quarto resultado negativo 

consecutivo. Na mesma série, no confronto com igual mês do ano anterior, o total da indús-

tria recuou 3,9% em setembro de 2021, sendo que a indústria de transformação, que des-

conta a extrativa, recuou 4,8%. Com isso, a indústria de transformação acumulou expansão 

de 8,4% nos nove meses de 2021, e a taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos 

doze meses, mostra avanço de 7,4% em setembro de 2021, com interrupção de trajetória 

predominantemente ascendente iniciada em agosto de 2020.

Apesar  do recuo da indústria em setembro de 2021, na análise dos nove meses de 2021 

frente aos mesmos de 2020, por esta apresenta resultados acumulados positivos nas 4 

grandes categorias econômicas, 21 dos 26 ramos, 58 dos 79 grupos e em 68,4% dos 805 

produtos pesquisados. Nesse contexto, se destacam expansões no setor de  bebidas (4,0%) 

e retração no setor de fabricação de produtos alimentícios, figurando entre as cinco ativi-

dades que apontaram redução na produção (-7,6%) no período. 

No que se refere ao segmento de alimentos para fins especiais, ainda no acumulado de 

janeiro a setembro de 2021, frente a igual período de  2020, nota-se retração de 2,3% nes-

te mercado, medida pelo índice de consumo aparente calculado pela Websetorial para a 

ABIAD. A retração reflete a queda no poder aquisitivo do brasileiro decorrente das ainda 

elevadas taxas de desemprego, redução nos valores dos programas sociais e acirramento 

do processo inflacionário. Já a atividade de fabricação de bebidas dietéticas ou de baixas 

calorias mostra crescimento de 7,6%, como reflexo da abertura da economia, com a volta 

do hábito de alimentação fora de casa e o retorno gradual dos eventos sociais, ambos via-

bilizados pelo avanço da cobertura da vacinação preventiva à Covid-19. 

Fonte: PIM-PF IBGE

DESEMPENHO GERAL DO SETOR
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TABELA 1. Produção na indústria e vendas no comércio | em variação percentual | Até setembro de 2021

Segmentos
No mês

Set.21 a Set20

No semestre

Set. a Set. 21/ 
Set. a Set. 20

12 meses

Ago.20 a Set.21 / 
Ago.19  a Set.20

Produção

Fabricação de produtos alimentícios -11,9% -7,6% -5,9%

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -3,0% -1,7% -0,8%

Fabricação de bebidas não alcoólicas -7,7% 5,2% 6,8%

Vendas

Hipermercados, sup., produtos alimentícios, bebidas e fumo -3,7% -3,0% -1,4%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortop., de perfumaria e cosméticos 8,1% 14,7% 14,1%

Consumo aparente

1. Alimentos para fins especiais -4,5% -2,3% -2,5%

1.1 Concentrados de proteínas e outras prep. incluindo pós e gelatinas -15,0% -10,3% -6,7%

1.2 Complementosalimentaresesup.vitamínicos,+ rest.de nutrifuncionais 3,4% 1,3% 0,3%

1.3 Vitaminas 10,1% 7,0% 5,7%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças e idosos * -27,6% -20,5% -16,7%

1.5 Ingestão controlada de açúcar -12,2% -6,8% -5,1%

1.6 Adoçantes -6,6% -0,9% -1,3%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias -2,1% 7,6% 8,1%

TABELA 2 . Evolução do emprego no setor | em número e variação percentual | janeiro a setembro 2021

Fonte: PIM-PF - IBGE| Elaboração: Websetorial

Emprego Set. 21 Dez. 20

Saldo das 
contratações 

Variação %

Set 21 - Dez. 20 Set. 21 / Dez. 20

Alimentos especiais  158.291  157.156  1.135 0,7%

Fabricação de produtos alimentícios não especificados ante-
riormente  101.663  101.186  477 0,5%

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios 
não especificados  56.628  55.970  658 1,2%

Bebidas  75.241  74.758  483 0,6%

Fabricação de produtos alimentícios não especificados ante-
riormente  18.868  18.663  205 1,1%

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios 
não especificados  56.373  56.095  278 0,5%

Fonte: Caged/MTE e RAIS 2019 | Elaboração: Websetorial.

*A queda acentuada no mercado de alimentos para grupos populacionais específicos, como gestantes, crianças e idosos se deve à não ocorrência de 
importações na NCM 19011010 – Leite modificado, no mês de agosto de 2021
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Importações dos produtos do setor

Alimentos especiais 

No acumulado de janeiro a setembro de 2021, as importações de ‘‘alimentos para fins especiais e congêneres’’ totalizaram 
US$ 559,5 milhões e apresentaram crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, o 
incremento foi de 7,2%.

Bebidas dietéticas e de baixas calorias 

No acumulado do ano, as importações de bebidas dietéticas e de baixas calorias cresceram 36,9%, em relação ao mesmo pe-
ríodo  de 2020. Em valor, as importações totalizaram US$ 82,7 milhões, ante US$ 60,4 milhões em 2020. Em 12 meses, houve 
incremento de 22,7% nas importações deste segmento.

Fonte: PIM-PF - IBGE | Elaboração: Websetorial.

TABELA 3. Importações | em milhões de dólares e variação percentual | Janeiro a Setembro 2021

Segmentos

Acumulado no ano
Variação

(%)
12 meses

Variação

(%)

Jan. a Set. 21 Jan. a Set 20 Ac. no ano Out.20 a  Set.21 Out.19 a  Set.20 12 meses

1. Alimentos para fins especiais   559,5  516,8 8,3%  726,7  677,9 7,2%

1.1   Concentrados de proteínas e outras 
preparações, incluindo pós e gelatinas  46,0  41,1 11,9%  62,0  55,8 11,1%

1.2   Complementos alimentares e sup.vita-
mínicos,  +  rest. de nutrientes e + funcionais  195,0  169,0 15,4%  260,5  229,3 13,6%

Complementos alimentares e 
suplementos vitamínicos  153,0  127,1 20,4%  207,0  176,5 17,2%

Alimentos para nutrição enteral  42,0  41,9 0,1%  53,5  52,7 1,5%

1.3 Vitaminas  15,0  43,6 -65,6%  25,6  57,3 -55,3%

1.4 Alimentos para grupos populacionais 
específicos: gestantes, crianças e idosos  56,6  47,1 20,0%  74,1  60,2 23,0%

1.5 Ingestão controlada de açúcar  31,4  31,0 1,4%  40,0  41,6 -3,8%

Balas e gomas de mascar sem açúcar  11,7  11,5 1,7%  13,5  17,7 -23,5%

Achocolatados sem açúcar  44,8  35,6 26,0%  60,6  42,5 42,3%

1.6 Adoçantes  31,4  31,0 1,4%  40,0  41,6 -3,8%

2. Bebidas dietéticas ou de baixas calorias  82,7  60,4 36,9%  98,4  80,2 22,7%
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Desempenho de empresas de capital aberto dos setores de alimentos, bebidas, farmácia e 
relacionadas a alimentos para fins especiais e congêneres

A  perspectiva do PIB brasileiro é altamente importante para 
definir as projeções para as vendas no varejo (PMC), uma 
vez que a correlação tem sido historicamente muito alta, 
em ~0,9x entre 2007-2020. Em épocas de crescimento de 
PIB fraco ou negativo, os segmentos mais atingidos foram 
vestuário e linha branca, enquanto o setor farmacêutico foi 
o mais resiliente, segundo o varejo alimentar.

Segundo a XP,  “as vendas no varejo são altamente corre-
lacionadas com as perspectivas econômicas e políticas. A 
dinâmica do varejo no curto-médio prazo tem refletido a 
perspectiva de crescimento do PIB mais baixa, ambiente de 
inflação mais elevada, levando à redução da renda disponí-
vel da população, e um perfil de consumo mais cauteloso, 
dada a uma maior incerteza política.  Além disso, as taxas de 
juros devem continuar subindo, o que é um desafio em ter-
mos de apetite de crédito do ponto de vista do consumidor.”  

“Nas duas últimas eleições presidenciais (2014 - 2018),  

quando o PIB teve um crescimento modesto (de 0,5% a 1,8% ao 
ano, respectivamente), o setor de varejo teve desempenho supe-
rior (mais de 2,2% a 2,3%), com destaque para farmácias e varejo 
alimentar. ” (XP) 

Tais fatos econômicos se refletem no desempenho do mercado 
de ações, como é possível observar pelas empresas de capital 
aberto nos setores de alimentos, bebidas, saúde e farmácia nos 
últimos 5 anos. Apresentamos o gráfico (1) a seguir, que compara 
o índice IBOVESPA com o Índice de Consumo (ICON B3) .

O ICON B3  reflete o resultado de uma carteira teórica elaborada 
a partir do desempenho médio das cotações dos ativos de maior 
negociabilidade e representatividade dos setores de consumo e 
saúde, composto exclusivamente por ações de companhias lis-
tadas na B3.  

Dado o contexto explanado anteriormente, apresentamos a se-
guir o desempenho das principais empresas dos setores de bebi-
das, medicamentos e farmácia listadas na Bovespa.

GRÁFICO 1. Índice de Consumo (ICON B3)
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BEBIDAS

AMBEV: A AmBev apresentou recuperação da receita líquida 
com forte aumento nos volumes, confirmando a melhora se-
quencial nos resultados. Desde a pior fase da Covid-19, a re-
cuperação tem sido heterogênea, porém, constante, com 7 
dos 10 maiores mercados onde atua já performando acima do 
segundo trimestre de 2019, uma vez que o comparativo com 
o segundo trimestre de 2020 é falho. As inovações já respon-
dem por 20% do faturamento, liderado pela boa performance 
da Brahma Duplo Malte. Além disso, seu portfólio premium 
cresceu 35% , devido as boas vendas de Corona, Becks, Stella 
Artois e Original.  A pressão de custos, no entanto, segue pre-
sente, com o custo por hectolitro aumentando mais rápido do 
que os preços médios. No consolidado de 12 meses, a AmBev 
entregou um volume recorde de 177 milhões de hl (hectoli-
tros), apesar de bares e restaurantes ainda não terem voltado 
às operações normais na maioria dos países e de uma recu-
peração econômica heterogênea. A pressão de custos segue 
como principal desafio, com preços altos para a maioria das 
matérias-primas e o real desvalorizado frente ao dólar, variá-
veis que afetam todas as empresas do setor.  O EBITDA ajusta-
do da operação de Cerveja Brasil, de R$ 2,44 bilhões (+52,7% 
ao A/A - ao ano), foi positivamente afetado por créditos tribu-
tários.  O volume aumentou 12,7% e a receita líquida ficou em 
R$ 318,9/hl, mas, ainda assim, a margem bruta veio acima do 
esperado, em 46,6%, com custos abaixo das previsões. 

MEDICAMENTOS

Althaia5: A Althaia (ALTF3) é uma indústria farmacêutica foca-
da na produção de medicamentos genéricos e suplementos. 
A empresa conta com duas fábricas, ambas no Estado de São 
Paulo, e um centro de distribuição em Pouso Alegre (MG). 
Quase 50% da receita da companhia é obtida na região Su-
deste; as vendas nas regiões Sul (25%) e Nordeste (11%) vêm 
em sequência.  A Althaia fechou o primeiro semestre de 2021 
com receita líquida de R$ 170,6 milhões, alta de 47,2% em 
comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro 
líquido mais que dobrou na mesma base de comparação, para 
R$ 40,3 bilhões.

Blau6: A Blau reportou um forte resultado no segundo trimestre 
deste ano, com receita superior à esperada e margens também 
melhores. O forte desempenho de especialidades, oncológicos e 
outros medicamentos compensou o resultado abaixo do espera-
do dos produtos biológicos, levando a um crescimento de recei-
ta de 15% em comparação ao segundo trimestre de 2020.  Além 
disso, a empresa apresentou uma forte melhora na margem EBI-
TDA (+5,3 p.p. A/A, +1,1p.p. T/T) devido a maiores vendas para o 
mercado privado e a alavancagem operacional. Os resultados re-

4 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/ambev-2t21/
5 https://www.seudinheiro.com/2021/empresas/althaia-altf3-ipo-b3-2021/#:~:text=A%20Althaia%20(ALTF3)%20%C3%A9%20uma,em%20Pouso%20Alegre%20
(MG). 
6 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/blau-blau3-2t21-melhora-da-receita-liquida-combinada-com-margens-mais-altas/ 

SUBSETOR SEGMENTO

Alimentos e bebidas

Alimentos Processados

Açucar e Álcool

Jalles Machado

Raizen Energia

São Martinho

Carnes e Derivados

BRF S.A

Excelsior  

JBS       

Marfrig    

Minerva    

Minupar    

Alimentos diversos

Camil

J.Macêdo   

Josapar    

M.Dias Branco

Oderich    

Bebidas
 

Cervejas e Refrigerantes

Ambev s/a

Comércio e Distribuição Alimentos

 Assai

 Carrefour br

 Grupo Mateus

 Pão de Açucar - cbd

TABELA 4. Classificação setorial das empresas negociadas na 
B3 no setor de Alimentos e Bebidas 

Fonte: B3
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forçam  uma perspectiva de crescimento muito forte, fruto do 
desenvolvimento de novos medicamentos aliado a uma maior 
capacidade de produção.  A alavancagem operacional com 
vendas maiores levou a uma melhora importante da margem 
EBITDA, que atingiu 40,5%, mesmo considerando as despesas 
não recorrentes do IPO incorridas no trimestre. 

Hypera7: A Hypera apresentou sólidos resultados no segundo 
trimestre deste ano, com receita líquida 43,5% maior que 2020. 
O EBITDA ajustado* foi 50% superior A/A, com uma melhora 
de margem de 1,4 p.p. vs o segundo trimestre de 2020. O lucro 
líquido ficou em R$ 479 milhões, 20% maior A/A.  Trata-se de 
mais um trimestre sólido, principalmente no que diz respeito 
ao crescimento orgânico e a perspectiva positiva de margens 
ainda melhores, com a integração da Takeda e a aquisição re-
centemente anunciada do portfólio da Sanofi. O crescimento 
orgânico ficou acima do mercado pelo terceiro trimestre con-
secutivo. 

FARMÁCIAS

Pague Menos8: A Pague Menos completou seu primeiro 
ano como empresa listada na B3. O principal destaque 
foi o plano de expansão orgânico, com 80 aberturas em 
2021 (25 já abertas no primeiro semestre) e 120 em 2022, 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Apesar da 
aquisição da Extrafarma acelerar seu plano de expansão 
(principalmente no Maranhão e Pará), a empresa continua 
a ver muitas oportunidades a serem exploradas nessas re-
giões, mas a aprovação do CADE deve ocorrer apenas no 
primeiro trimestre de 2022. O Hub de Saúde e as iniciativas 
multicanais estão no foco, sendo alavancas importantes 
para o aumento de recorrência de compra e fidelização de 
clientes. A empresa está entregando novas iniciativas para 
melhorar e ampliar os serviços do Clinic Farma, o que deve 
contribuir para uma maior recorrência e fidelização dos 
clientes. A Pague Menos ainda acabou de lançar seu novo 
aplicativo, com melhoras na experiência de usuário, funcio-
nalidades multicanais e integrado com o Clinic Farma.

d10009: A d1000 é a nona maior varejista farmacêutica do 
Brasil, com 0,9% de participação de mercado, R$ 1,1 bilhão 
em faturamento anual e 196 lojas em 4 Estados. A compa-
nhia é resultado de três aquisições realizadas desde 2013 
pela Profarma – acionista controladora da d1000 e segun-
da maior distribuidora farmacêutica do país. A d1000 re-
portou sólidos resultados no segundo trimestre de 2021 
(2T21), com forte crescimento da receita bruta (+27% A/A), 
beneficiada pela volta parcial das lojas de shopping e pelo 
impacto positivo do reajuste de medicamentos.  O EBITDA 
veio 42% acima do esperado, explicado por uma diluição 
de despesas, com vendas mais fortes do que o esperado 
e receitas referentes à reversão de provisões de aluguel. A 
companhia gerou caixa no trimestre, após três trimestres 
consecutivos de queima de caixa. 

Destaques positivos da d1000: Expansão da margem bruta 
para 32,3% (+1,7 p.p A/A), reflexo do reajuste de preços de 
medicamentos e maior participação de produtos de mar-
ca própria no mix (9% das vendas do autosserviço vs. 6,4% 

7 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/hypera-hype3-2t21-crescimento-organico-solido-margens-melhores-uma-combinacao-que-gostamos/
8 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/pague-menos-pgmn3-feedback-do-investor-day-perspectiva-saudavel-a-frente/  
9 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/d1000-dmvf3-revertendo-a-tendencia-fortes-resultados-de-2t21/ 

SUBSETOR SEGMENTO

Saúde 

Medicamentos e Outros

Biomm      

Nortcquimica

Ourofino s/a

Viveo

Comércio e Distribuição

Blau

Dimed      

D1000vfarma

Hypera

Pague menos

Profarma   

Raiadrogasil   

TABELA 3. Classificação setorial das empresas negociadas na B3 
do setor de Saúde 

Fonte: B3

*O indicador EBITDA (no Brasil, pode ser chamado de LAJIDA) é um indicador financeiro que informa o lucro de uma companhia antes de serem descontados o 
que a empresa gastou em juros e impostos, e perdeu em depreciação e amortização.
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no 2T20); diluição de despesas com venda em 18% da receita 
bruta (vs. 20,3% no 2T20), reflexo do aumento de vendas de-
corrente da reabertura das lojas de shoppings e do reajuste de 
medicamentos, contribuindo para o sólido EBITDA de R$ 27,5 
mi; geração de caixa de R$ 7 milhões, explicada principalmen-
te pela redução de dias de estoque devido ao fechamento de 
um centro de distribuição (CD) da Rosário que migrou para o 
CD da Profarma; maior representatividade das vendas omni-
channel, em 8,1% da receita bruta, abaixo dos 11,5% no 2T20, 
mas acima do 1T21 (7,3%) e do 4T20 (7,1%).

Raia Drogasil10:  A Raia Drogasil (RD) está bem posicionada 
para se beneficiar do potencial de crescimento e das oportu-
nidades de consolidação do setor, dada a força de suas marcas 
e capilaridade nacional. Além disso, a RD pretende se tornar 
um centro de saúde e lançar seu próprio marketplace. A RD 
planeja sustentar um forte crescimento nos próximos dois 
anos, com 240 lojas/ano, principalmente no formato de loja 
híbrida, e fora de São Paulo e região Sudeste. 

A Covid-19 mudou estruturalmente a participação digital no 
setor e, portanto, ser omnichannel não é mais um diferencial, 
mas uma necessidade. A RD está bem posicionada para captu-
rar essa tendência, que pode ser observada nos resultados do 
terceiro trimestre, uma vez que as vendas omnichannel per-
manecem altas, em 7% do total. Também há várias iniciativas 
de crescimento sendo lançadas. Três principais preocupações 
: (1) Concorrência: uma vez que a RD está expandindo fora 
das regiões em que é mais forte e parte dessa expansão será 
através do formato de lojas populares; (2) Resultado de curto 
prazo: a RD não deve entregar expansão da margem EBITDA 
devido aos investimentos em novas iniciativas para gerar va-
lor; e (3) Execução do marketplace: operar um marketplace é 
complexo e altamente competitivo e, portanto, vemos riscos 
quando a RD começar a operar o seu.

PERSPECTIVAS

Para o quarto trimestre de 2021 e nos próximos 12 meses, 
a incerteza macro/política será um ponto de atenção no 
mercado de capitais, já que 2022 é um ano de eleições e 
geralmente é um período volátil devido às campanhas e 
aos resultados das pesquisas presidenciais. 

Diante do cenário atual e projetado para os próximos 12 
meses, as empresas de atacarejo estarão mais protegidas 
contra a inflação. As que focarem em classes mais altas se-
rão as mais resilientes diante da forte instabilidade que se 
apresenta. E as companhias mais diversificadas geografi-
camente (com receita fora do Brasil) estarão mais protegi-
das do impacto da instabilidade política que se acentuará. 
A saúde continuará a ser prioridade entre os brasileiros e 
as farmácias se beneficiarão nesse contexto, nas vendas 
físicas. O aumento de competição entre plataformas de 
e-commerce reduzirá as perspectivas de crescimento das 
vendas por este canal.

8 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/pague-menos-pgmn3-feedback-do-investor-day-perspectiva-saudavel-a-frente/  
9 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/d1000-dmvf3-revertendo-a-tendencia-fortes-resultados-de-2t21/ 
10 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/rd-raia-drogasil-radl3-forte-resultados-do-2t21-plataforma-de-saude-tomando-forma/

7 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/hypera-hype3-2t21-crescimento-organico-solido-margens-melhores-uma-combinacao-que-gostamos/
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Alimentos 

Commodities agrícolas: De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), de agosto de 2020 
a agosto de 2021, o aumento das principais commodities 
agrícolas utilizadas na indústria de alimentos variou de 
18% a 74%, e esses aumentos impactam nos preços dos 
alimentos do consumidor final. Um levantamento feito 
pela Associação revela que insumos como milho, soja e café 
subiram 74%, 67% e 63%, respectivamente, nesse período.
Parte do aumento de preços das commodities e insumos 
utilizados pela indústria está relacionada a oferta 
restrita no mercado interno e no mundo. A redução de 
25% da produção da segunda safra, devido ao clima 
menos favorável, contribuiu para diminuir o ritmo de 
comercialização do grão no mercado interno. Além das 
commodities, o custo das indústrias de alimentos também 
absorve a subida no preço de embalagens, impactando 
diretamente na produção e exigindo adaptações ao cenário, 
onde as matérias-primas e embalagens correspondem a 
60% dos custos para produção industrial, segundo a Abia. 
Fonte: SOUZA. Cleber. Aumento nos preços das commodities eleva custo 

de produção de alimentos. São Paulo, 21 de setembro de 2021.Cnn 

Brasil. Disponível em https://www.cnnbrasil.com.br/business/aumento-

nos-precos-das-commodities-eleva-custo-de-producao-de-alimentos/. 

Acesso em 04.10.21.

Preços: Segundo avaliação do professor do Instituto de 
Economia da Unicamp, Antonio Buainain, em entrevista à 
CNN Rádio, apesar de uma boa expectativa de produção 
agrícola  até o final deste ano, a pressão inflacionária nos 
preços dos alimentos não tem data para acabar. 
A inflação dos alimentos no Brasil não está associada a 
um problema de oferta, e sim a um aumento do preço no 
mercado internacional, aliado à instabilidade da economia 
brasileira, que se traduz na alta do dólar e na flutuação da 
taxa de câmbio. Com a desvalorização do real, o preço e o 
custo de produção aumentam, pois estão colados a preços 
internacionais. Quando ocorre um reposicionamento na 
taxa de câmbio e preços internacionais se reduzem, o 
custo de produção já se elevou.
Segundo o Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado 
recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a chamada inflação de “porta de fábrica”, 
sem impostos e fretes, subiu 1,86% em agosto, frente a 
julho.
Os preços dos alimentos subiram 2,19% em agosto, frente a 

julho de 2021, e no acumulado do ano 12,47%, frente a igual 
período de 2020, com variação de 25,72% no acumulado em 
12 meses até agosto.
Fonte: BUSINESS. Pressão inflacionária nos preços de alimentos deve 

persistir, diz economista. São Paulo, 04 de outubro de 2021.Cnn Brasil. 

Disponível em https://www.cnnbrasil.com.br/business/pressao-

inflacionaria-nos-precos-de-alimentos-deve-persistir-diz-economista/. 

Acesso em 04.out.21.CARNEIRO. Luciane. Alimento puxa alta de preços de 

‘porta de fábrica. Valor. São Paulo, 04 de outubro de 2021.Disponivel em 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/30/alimento-puxa-alta-de-

precos-de-porta-de-fabrica.ghtml

Vendas de alimentos pela internet: Segundo dados da 
CoreBiz, agência especializada em oferecer soluções em 
marketing digital para varejistas, a receita do setor de 
alimentação com vendas pela internet caiu 23% em agosto 
na comparação com o mesmo período de 2020. O valor 
médio das compras de alimentos foi de R$ 550 em agosto, 
valor 37,5% superior ao observado no mesmo mês do ano 
passado. Parte desse aumento é explicado pela forte alta da 
inflação nos últimos 12 meses, alcançando 8,99% até agosto, 
com destaque para o aumento nos preços dos alimentos. 
Em São Paulo, por exemplo, o valor da cesta básica saltou 
21% em agosto ante o mesmo mês de 2020. 

Fonte: GOEKING. VERUSKA. Vendas de alimentos pela internet caem 23%, 

mas valor das compras salta 37,5%. Valor. São Paulo, 30 de setembro de 

2021. Disponível em https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-

politica/noticia/2021/09/30/vendas-de-alimentos-pela-internet-caem-

23percent-mas-valor-das-compras-salta-375percent.ghtml. Acesso em 

04.out.21. 

Vendas de bares e restaurantes:  Segundo dados do indicador 
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em 
parceria com a Alelo, as vendas de bares e restaurantes 
cresceram 3,5% em agosto em comparação com o mesmo 
mês de 2020.  No entanto, os indicadores de valor gasto, 
quantidade de vendas e número de estabelecimentos 
que venderam seguem em queda em relação ao período 
pré-pandemia, em 2019, com -28,9%, -46% e -3,7%, 
respectivamente. Segundo  o presidente da Alelo, Cesario 
Nakamura, mesmo que os níveis pré-pandêmicos ainda 
não tenham sido atingidos pelos restaurantes, há progresso 
na quantidade de transações e estabelecimentos que 
efetuaram pelo menos uma venda.
As perspectivas, no entanto, estão atreladas à vacinação 
contra a Covid-19: à medida que for avançando, a 

Relatório de mercado 
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população deve,  aos poucos, retomar seus hábitos de 
consumo. 
Fonte: FLEISCHMANN. Isabela. Fipe/Alelo: vendas de restaurantes e bares 

crescem 3,5% em agosto. Especial para o Broadcast, Terra. Disponível em 

https://www.terra.com.br/economia/fipealelo-vendas-de-restaurantes-

e-bares-crescem-35-em-agosto,472428ed6cf2c5451629105ba33f5dc7c

tbu3u3w.html. Acesso em 04.out.2021.

Orgânicos:  O Brasil  já é o 4º consumidor mundial de ali-
mentos orgânicos, segundo pesquisa realizada pela Euro-
monitor. Esse mercado fatura cerca de U$ 800 milhões por 
ano, ante U$ 97 bilhões no resto do mundo. É um mercado 
promissor para os interessados em produzir alimentos difer-
enciados para cidadãos que se importam mais com a saúde 
e com o ambiente do que com o preço do produto, embo-
ra não seja regra que o produto orgânico seja sempre mais 
caro.  Segundo dados divulgados pela Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), 
a produção orgânica nacional vem crescendo mais de 20% 
ao ano. No entanto, esse crescimento é inferior à demanda 
nacional, visto que 70% da nossa produção orgânica é ex-
portada para a Europa, com destaque para Suíça, Dinamarca 
e Suécia, via exportação de açúcar, castanhas, frutas e seus 
derivados. 
Fonte: DALL’AGNOL. DINALI SANTOS SEIXAS. Amélio. Claudinei. 

Produção de orgânicos no Brasil. Canal Rural. São Paulo, 06 de 

setembro de 2021. Disponível em https://blogs.canalrural.com.br/

embrapasoja/2021/09/06/producao-de-organicos-no-brasil/. Acesso em 

17.set.21.

Foodtech: A Notco chegou ao hall de unicórnios - que são 
startups avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais - antes do pre-
visto, após um aporte de US$ 235 milhões liderado pela em-
presa americana de investimentos Tiger Global. No Brasil, a 
Notco pretende expandir seu mercado além do Estado de 
São Paulo, onde está presente desde março de 2019. 
Fonte: BRAUN. Daniela. Notco vira unicórnio de US$ 1,5 bilhão. Valor. São 

Paulo, 24,25 e 26 de julho de 2021. B8.

Frutas: A pandemia de Covid-19 colaborou com  o 
desempenho da fruticultura. As exportações de frutas in 
natura e processadas do Brasil cresceram 22% no primeiro 
quadrimestre deste ano, para 349.778 toneladas, em 
comparação com o mesmo período de 2020. Já a receita teve 
um aumento de 32%, com vendas de US$ 286,3 milhões. 
A laranja - produto do qual o Brasil é líder mundial em 
exportações - registrou o maior aumento do quadrimestre, 
de 921%, para 3 mil toneladas, com receita de US$ 667 

milhões.  Para 2021, a meta da Associação Brasileira dos 
Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) é atingir 
US$ 1 bilhão em exportações - 14% acima do registrado 
em 2020. O Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas, 
mas apenas o 23º exportador.  Segundo Guilherme Coelho, 
presidente da Abrafrutas, o país tem muito espaço para 
crescer. 
Fonte: PETIT. Carin. Exportação de frutas cresce 22% este ano. Valor. São 

Paulo, 29 de junho de 2021. Pag. G8.

Massas e biscoitos:  A Camil alimentos comprou a empresa 
de massas Santa Amália, por R$ 260 milhões. A Santa Amália 
é uma das companhias mais tradicionais do país, possuindo 
liderança no estado de Minas Gerais. 
Fonte: PRESSINOTT. Fernanda. Camil compra Santa Amália e continua a 

expandir portfólio. Valor. São Paulo, 17 de agosto de 2021. B10.

Proteína animal: A JBS fechou acordo com a família 
Bender, controladora  da Huon Aquaculture, para comprar 
a produtora australiana de salmão pelo equivalente a US$ 
315 milhões (R$ 1,6 bilhão). O negócio ainda depende de 
aprovação dos acionistas da companhia da Oceania, o que 
está previsto para ocorrer até o fim do ano. 
Fonte: MENDES, PRESSIONOTT. Luiz Henrique, Fernando. Com peixe, JBS 

entra no maior mercado de proteínas animal. Valor. São Paulo, 7, 8 e 9 de 

agosto de 2021. B8.

Alimentação saudável:    A rede Natural da Terra está en-
trando em uma nova fase, após ser comprada pela Ameri-
canas por R$ 2,1 bilhões. A empresa se prepara para acelerar 
a expansão física e de vendas digitais, que já vinha sendo 
colocada em prática nos últimos anos. Com a intenção de 
intensificar essa expansão, a companhia também planeja 
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aumentar o número de lojas menores, de até 200 m², para 
funcionar como as antigas quitandas de bairro.  O modelo 
leve também ajuda na expansão do serviço digital, pois vira 
uma espécie de centro de distribuição para as vendas real-
izadas pela internet. 
Fonte: JANKAVSKI. André. Natural da terra vai abrir lojas menores. Estadão. 

São Paulo, 14 de agosto de 2021. B15.

Cacau: O cacau tem mostrado alto potencial de aterrissar 
na cadeia produtiva das chamadas “Soluções Baseadas na 
Natureza” (SbN), no sentido de esverdear o portfólio de 
indústrias de chocolate e permitir o consumo final sem culpa 
pelos impactos ambientais. E isso se deve, principalmente, 
à expansão cacaueira em Sistema Agroflorestal (SAF), 
consorciada a outras culturas e usos econômicos, em 
especial na Amazônia, onde diferentes alternativas 
conciliam produção e conservação da biodiversidade 
seguindo a tendência mundial. Na ponta da cadeia, a 
multinacional de chocolates Mondelez assumiu a meta de 
ter toda a produção oriunda de fonte sustentável até 2024. 
Hoje, o índice está em 68% e para garantir a procedência 
deverão ser adotadas tecnologias de rastreabilidade.  
A rede Cacau Show pretende abrir cerca de 500 lojas em 
2021 no país.  Cerca de 50% das lojas que serão inauguradas  
são de empreendedores que já fazem parte do grupo de 
franqueados  da marca. O movimento é um reflexo do 
acompanhamento próximo da empresa junto aos parceiros 
de negócios nos períodos mais agudos da pandemia de 
Covid-19. 
Fonte: ADEODATO. Sergio. Cacau avança com arranjos inovadores. Valor. 

São Paulo, 29 de junho de 2021. G10. ESTADÃO CONTEÚDO. Cacau Show 

quer abrir 400 novas lojas até o fim do ano. São Paulo, 20 de julho de 2021. 

Disponível em https://www.infomoney.com.br/negocios/cacau-show-

quer-abrir-400-novas-lojas-ate-o-fim-do-ano/. Acesso em 16.set.21.

Lácteos 

Produção de leite: A maior produtora de leite do Brasil, 
a Fazenda Colorado, primeira colocada no Ranking Top 
100 por 8 anos consecutivos, alcançou em agosto deste 
ano a produção de 100 mil litros de leite em 24 horas de 
produção. O resultado recorde da Colorado tem como 
origem uma longa trajetória de investimentos. Um dos 
focos foi o sistema de ventilação do barracão onde ficam 
os animais - o “cross ventilation”. A região de Araras, onde 
fica a fazenda, é muito quente, e o equipamento permite 
que a temperatura ambiente fique em torno dos 22 graus. 
Desse modo, os animais não se estressam com o calor - o 
termômetro chega a acusar 40 graus fora da estrutura.  
A Laticínios Bela Vista, dona da marca Piracanjuba, após 

assumir em janeiro de 2020 três unidades que pertenciam 
à Nestlé, passou a liderar o ranking de captação de leite 
no país, segundo levantamento elaborado anualmente 
pela Leite Brasil. A Bela Vista saiu da segunda posição em 
2019 para a liderança no ano passado, com o aumento de 
captação de 23%, para 1,8 bilhão de litros em 2020. 
Fonte: POLO, Erica. Produção de leite da fazenda Colorado bate novos 

recordes. Valor. São Paulo, 26 de agosto de 2021. B12.

Leites digeríveis: A família Jank, proprietária da Fazenda 
Agrindus, a quinta maior produtora do segmento no Brasil, 
tem apostado em um tipo de rebanho ainda incipiente no 
país, que tem trazido ganhos para o negócio: o de vacas 
a2a2, animais que produzem apenas a beta-caseína A2, 
uma das proteínas do leite, evitando reações inflamatórias, 
fermentação ou má digestão. O consumo de leite mais 
facilmente digerível tem crescido em países como China 
e Estados Unidos, que usam a matéria-prima em fórmulas 
infantis. No Brasil, a Agrindus é a precursora em um 
segmento ainda bastante restrito - avaliado, por ora, em 
cerca de R$ 100 milhões anuais (o nicho representa menos 
de 1% do mercado de leite). 
A companhia, por sua vez, ampliou sua receita no primeiro 
semestre deste ano em 15% por hectare, para R$ 100 mil 
por área. O plano da Agrindus é abraçar consumidores de 
diferentes classes de renda. 
Fonte: POLO. Èrica. Leite mais digerível já tem mercado de R$ 100 milhões. 

Valor. São Paulo, 17,18 e 19 de julho de 2021. B12.

Verde Campo: A Verde Campo, focada em lácteos sem 
conservantes, corantes e aromas artificiais, pretende dobrar 
sua presença no país neste e no próximo ano. O plano é sair 
de 20 mil pontos de venda para 45 mil no fim de 2021, e 80 
mil em 2022. No alvo estão padarias, mercearias e mercados 
do Sul e Sudeste, regiões onde já atua. No primeiro trimestre 
deste ano, a Verde Campo lançou 15 produtos, entre eles 
novos sabores de iogurtes proteicos e a manteiga sem 
lactose. No fim do ano passado, foi a linha “kids”. Com a 
diversificação da oferta e expansão física, Arlindo Curzi, CEO 
da empresa, espera um aumento de 30% do faturamento 
neste ano e nos próximos até 2025. 
Fonte: COUTO.PAKULSJI.DUARTE. Clarice. Leticia.Isadora. Nutrien muda 

distribuição para encarar concorrência. Estadão. São Paulo, 31 de maio 

de 2021. Disponível em https://economia.estadao.com.br/noticias/

geral,verde-campo-quer-dobrar-presenca-no-pais-em-2021,70003731881. 

Acesso em 16.set.21.

CCPR:  A Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR) 
anunciou um investimento de R$ 132 milhões na construção 
de uma nova fábrica de rações e suplementos minerais. A 
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planta será instalada em Curvelo, na região central de Minas 
Gerais, e terá capacidade para 680 mil toneladas por ano. A 
expectativa é que a unidade entre em operação em maio 
de 2023. 
Fonte: BOUÇAS. Cibelle. Forte em leite, CCPR começa a ampliar foco dos 

negócios. Valor. São Paulo, 28, 29 e 30 de agosto de 2021.

Leite vegetal: O surgimento de foodtechs (startups de 
alimentação) no país a partir de 2014, tais como Positive 
Brands (A Tal da Castanha), VidaVeg e NotCo, abriu o leque 
de possibilidades no setor de leites vegetais, ao trazer 
inovações em ingredientes, rótulos limpos (clean label), 
sabores e texturas mais similares ao leite animal, inclusive 
no aspecto nutritivo, alcançando grupos de consumidores 
além de veganos, vegetarianos e alérgicos.  
Segundo pesquisa feita pela Dupont na América Latina, em 
2020, 67% dos brasileiros tiveram interesse em proteínas 
vegetais, o que explica o crescimento do consumo e de 
empresas no país nos últimos anos. Somando gigantes de 
alimentos, como Ades, Vigor, Batavo, Danone e Nestlé, hoje 
há 44 marcas no Brasil atuando no mercado de bebidas 
vegetais, segundo mapeamento realizado em agosto pelo 
The Good Food Institute (GFI).
A Vida Veg, por exemplo, aumentou em 85% a venda de 
bebidas à base de plantas de janeiro a julho deste ano, em 
comparação com o mesmo período de 2020. A previsão é 
dobrar o faturamento do ano passado.
Fonte: PIO. Juliana. Novas variedades embalam leites vegetais. O Estado de 

S. Paulo. São Paulo, 25 de agosto de 2021. B14.

Leite orgânico: Uma parceria entre a Fazenda da Toca e a 
Guaraci Agropastoril acaba de levar ao varejo paulista um 
leite orgânico com neutralidade de carbono no processo 
de produção. Trata-se da marca NoCarbon, que pode ser 
encontrada em 65 pontos de venda de redes como St. 
Marche, Santa Luzia e OBA Hortifruti. Além disso, está em 
negociação com outras redes, como o Grupo Pão de Açúcar, 
e com companhias de fora de São Paulo. O investimento 
feito desde 2018, quando a parceria para a produção do leite 
orgânico começou, somou até agora cerca de R$ 5 milhões. 
A meta é faturar entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões com a 
novidade até dezembro de 2022. 
Fonte: POLO, Èrica. Parceria leva a lançamento de leite orgânico “carbono 

zero”. Valor. São Paulo, 18 de agosto de 2021. Disponível em https://

valor.globo.com/um-so-planeta/noticia/2021/08/18/parceria-leva-a-

lancamento-de-leite-organico-carbono-zero.ghtml. Acesso em 17.set.2021.

Bebidas

Bebidas não alcoólicas:  Segundo pesquisa da Euromonitor, o 
consumo de chás no Brasil, no varejo, apontou crescimento. 
Em 2017, o volume vendido foi de 4.298 toneladas, um 
aumento de quase uma tonelada em comparação com 
os números apontados em 2012 (3.299). Os volumes são 
referentes apenas à venda de chás quentes. O estudo ainda 
mostra que, para 2022, a previsão de volume de vendas no 
varejo é de 5.198 toneladas. 
A PepsiCo vendeu as marcas de sucos Tropicana e Naked 
para a francesa de private equity PAI Partners por US$ 3,3 
bilhões.  A transação faz parte dos esforços da companhia 
em se concentrar mais em bebidas sem calorias e em 
produtos com menos impacto ambiental. A PAI Partners, 
que também é dona das marcas Haagen-Dazs e Mövenpick, 
em parceria com a Nestlé, comprou 61% da nova empresa e 
terá o direito de usar as marcas de sucos. A Pepsi ficará com 
os 39% restantes.
Fonte: MOLINA. Nathalia. Interesse pelo chá abre oportunidades para 

negócios especializados na bebida.  Estadão. São Paulo, 28 de julho de 

2021. B16. 

WIGGINS. FONTANELLA-KHAN AUGUST. Kaye. James. Pepsi vende suas 

marcas de sucos. Valor. São Paulo, 4 de ago. de 2021. B9

Cervejas:  No segundo trimestre de 2021, a Ambev vendeu 
mais cervejas do que na Copa do Mundo, em 2014. Em 
cerveja, o volume cresceu 12,7% no país ante o mesmo 
período de 2020, para 20,22 milhões de hectolitros. A receita 
da Ambev, no segundo trimestre, cresceu 36,2%, para R$ 
15,7 bilhões, e o lucro líquido atribuído aos acionistas foi de 
R$ 2,89 bilhões, 135% acima do mesmo período de 2020. 
Entretanto, as pressões de custos continuarão ao longo de 
2021, principalmente no Brasil, com moeda desvalorizada e 
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preços de commodities elevados.
As cervejas premium e de preços intermediários têm obtido 
melhor desempenho do que os rótulos mais baratos, 
conforme os resultados do segundo trimestre da Ambev e 
do primeiro semestre da Heineken. Na Ambev, com marcas 
como Stella Artois, Corona e Beck’s, a divisão premium teve 
crescimento de 35% no segundo trimestre ante o mesmo 
período do ano anterior. A marca Heineken, que tem o Brasil 
como um de seus maiores mercados, viu sua categoria saltar 
cerca de 25% nos primeiros seis meses do ano. Já a venda 
de seu portfólio de marcas econômicas, que inclui Kaiser, 
Schin e Glacial, teve retração de 25% no primeiro semestre 
ante o mesmo período de 2020.  É possível explicar esse 
comportamento pelo aumento da inflação de alimentos e a 
renda disponível mais reduzida nas classes mais baixas. Com 
isso, os produtos mais populares tendem a encontrar mais 
dificuldades. Nas classes mais altas, porém, há ainda uma 
poupança gerada pelo fechamento dos serviços durante a 
pandemia, impulsionando o consumo, que funciona como 
uma espécie de indulgência nos momentos de restrições
Fonte: BRANDÃO. Raquel. Cerveja mais cara impulsiona o mercado. Valor. 

São Paulo, 3 de agosto de 2021. B5.6; BRANDÃO. Raquel. Ambev vende mais 

cerveja e tem nova ‘ Copa do Mundo’. Valor. São Paulo, 30 de julho de 2021.

Fusões e aquisições 

A atividade de fusões e aquisições no setor alimentício do Brasil 
está acelerada. A Kraft Heinz comprou a Hemmer fabricante 
de molhos, condimentos e conservas, mais conhecida pelos 
ketchups e mostardas. O negócio é mais uma etapa do plano 

da empresa para crescer fora dos Estados Unidos, onde 
a indústria de alimentos controlada por 3G Capital e 
Warren Buffett ainda faz 80% das vendas. Os números da 
aquisição não foram divulgados - o impacto financeiro é 
marginal para um conglomerado com US$ 26 bilhões em 
faturamento. Juntas, Kraft Heinz e Hemmer alcançam uma 
receita líquida de quase R$ 1,8 bilhão - tomando por base 
os dados do ano passado. 
A empresa ainda adquiriu a BR Spices, marca de temperos 
criada pelo chef Gabriel Daniel, com valor da transação não 
revelado. 
Pelas projeções da Euromonitor, os ingredientes para 
cozinhar (um mercado que abrange caldos, molhos, 
temperos e outros) devem crescer a uma taxa anual de 
6,1%  até 2025. No ano passado, esse mercado movimentou 
R$ 9,1 bilhões. 
A M. Dias Branco comprou a Latinex por R$ 180 milhões, 
um montante que pode chegar a R$ 272 milhões com 
“earnout”. A latinex é dona da marca Fit Food, que abrange 
desde biscoitos de arroz e chips veganos até chocolate 
com colágeno e amêndoas com vitaminas.  
Fonte: MENDES. Henrique. Kraft Heinz compra a Hemmer. Valor. São Paulo, 

24 de setembro de 2021. B1.

MENDES. BRANDÃO. FERRAZ. Luiz Henrique. Raquel. Luiza. Em alimentos, 

ritmo de aquisições acelera. Valor. São Paulo e Rio de janeiro, 01 de 

outubro de 2021. Disponível em https://valor.globo.com/empresas/

noticia/2021/10/01/em-alimentos-ritmo-de-aquisicoes-acelera.ghtml.

Acesso em 04.out.2021.

FIGUEIRAS. MENDES. Maria Luiza. Luiz. M.Dias Branco compra Latinex, 

dona da Fit Food. Valor investe. São Paulo, 29 de setembro de 2021. 


