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Principais reformas estruturais já aprovadas: Previdência, Saneamento e várias 
privatizações e concessões na área da infraestrutura: Aeroportos, portos, estradas e ferrovias.

Reformas em andamento: Solução para o problema dos precatórios, Auxílio Brasil, estímulo à 
navegação de cabotagem, conhecido como BR do Mar; Reforma administrativa do setor público; 
Mini reformas tributárias: IOF e Dividendos PJ.

Os dados conjunturais refletem questões externas, climáticas e políticas:

• A projeção do IPCA para 2021 aumentou pela 24ª semana consecutiva (8% para 8,35%, 
sendo o teto da meta 5,25%). Para 2022 a projeção passou de 4,03% para 4,1%, contra a 
meta de 3,5% e ainda abaixo do teto, 5%. alta variação de preços dos produtos 
alimentícios. Quebras de safras, alta nas exportações, baixos estoques internos e mudanças 
climáticas são algumas das causas destas variações.

• A expectativa para a taxa básica de juros também mudou, passando de 8% para 8,25% em 
2021 e de 8% para 8,5% em 2022.

• A projeção do IGP-M de 2021 passou de 19,22% para 18,21% refletindo a forte 
desaceleração do minério de ferro.

• Diminuição na expectativa de crescimento para 2022, de 1,72% para 1,63%.

Conjuntura doméstica



Dimensionamento do 
Mercado Brasileiro de 
Alimentos para Fins 
Especiais



Consumo Aparente dos produtos do setor - Em milhões de 

dólares

Segmentos 2017 2018 2019 2020*

1. Alimentos para fins especiais 5.897 6.409 7.340 7.648 

1.1 Concentrados de proteínas e outras prep. incluindo pós e gelatinas 181 86 179 182 

1.2 Complementos alimentares e suplementos vitamínicos, + para ingestão controlada ou 
restrição de nutrientes e + funcionais 2.836 3.122 3.737 3.816 

1.3 Vitaminas 213 333 222 227 

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças e idosos 486 567 520 542 

1.5 Ingestão controlada de açúcar 1.970 2.107 2.482 2.586 

Balas e gomas de mascar, sem açúcar 1.313 1.322 1.437 1.497 

Achocolatados sem açúcar 258 310 485 505 

1.6 Adoçantes 211 193 200 208 

Bebidas dietéticas e ou de baixas calorias 1.481 1.510 1.875 1.862 

Fonte : COMEX STAT | IBGE/PIM-PF | PIA PRODUTO 2018 – Elaboração Websetorial

Tamanho do Mercado ABIAD – Medido pelo Consumo 
Aparente em US$ 1.000.000



Part. % das importações no Consumo Aparente

Fonte : COMEX STAT | IBGE/PIM-PF | PIA PRODUTO 2018 – Elaboração Websetorial

Part.% das importações no Consumo Aparente

Segmentos 2017 2018 2019 2020*

1. Alimentos para fins especiais 11,3% 12,4% 9,1% 8,9%

1.1 Concentrados de proteínas e outras prep. incluindo pós e gelatinas 44,6% 83,5% 30,3% 31,3%

1.2 Complementos alimentares e suplementos vitamínicos, + para 
ingestão controlada ou restrição de nutrientes e + funcionais 7,7% 7,1% 6,5% 6,1%

1.3 Vitaminas 101,3% 102,7% 99,9% 103,3%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças 
e idosos 13,8% 11,2% 9,6% 10,0%

1.5 Ingestão controlada de açúcar 1,7% 2,5% 2,3% 2,5%

Balas e gomas de mascar, sem açúcar 0,9% 1,3% 1,8% 0,9%

Achocolatados sem açúcar 8,4% 11,6% 6,5% 10,2%

1.6 Adoçantes 23,3% 20,8% 21,0% 19,0%

Bebidas dietéticas e ou de baixas calorias 3,6% 4,4% 4,8% 4,1%
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Part. % das exportações na Produção

Fonte : COMEX STAT | IBGE/PIM-PF | PIA PRODUTO 2018 – Elaboração Websetorial

Part.% das exportações na Produção 

Segmentos 2017 2018 2019 2020*

1. Alimentos para fins especiais 11,9% 10,8% 10,9% 10,4%

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

74,3% 95,1% 71,6% 88,4%

1.2 Complementos alimentares e suplementos vitamínicos, + para 
ingestão controlada ou restrição de nutrientes e + funcionais 

10,7% 9,7% 10,6% 8,2%

1.3 Vitaminas N/D N/D 95,3% 116,9%

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

5,7% 3,7% 4,0% 6,3%

1.5 Ingestão controlada de açúcar 3,7% 3,2% 2,5% 2,0%

Balas e gomas de mascar, sem açúcar 0,9% 1,0% 0,4% 0,2%

Achocolatados sem açúcar 20,9% 16,5% 10,8% 9,4%

1.6 Adoçantes 0,4% 0,3% 0,6% 0,5%

Bebidas dietéticas e ou de baixas calorias 0,8% 0,9% 1,0% 10,3%
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Conjuntura recente



Influências positivas na formação da média da indústria: veículos automotores, 
reboques e carrocerias (56,9%); máquinas e equipamentos (41,5%); metalurgia 
(26,3%) e produtos de minerais não-metálicos (31,3%). 

Influências negativas: a principal influência no total da indústria foi registrada por 
produtos alimentícios (-5,7%).

Alimentos para fins especiais: Retração de 1,91% do segmento, medida pelo índice 
de consumo aparente calculado pela Websetorial para a ABIAD. Tal retração pode 
refletir a elevada taxa de desocupação, fato que restringe a renda e o consumo do 
brasileiro, bem como a menor preocupação com a prevenção à saúde, decorrente do 
avanço da taxa de cobertura da população à vacinação contra a Covid-19. 

Fabricação de bebidas dietéticas ou de baixas calorias: mostra crescimento de 
13,5%, como reflexo da gradual retomada de atividades nos escritórios e do hábito da 
alimentação fora de casa.

Conjuntura Geral até junho de 2021 no acumulado de 
janeiro a junho de 2021, frente a igual período de 2020



Fonte: IBGE/PIM-PF – Elaboração Websetorial

Produção Industrial

Índice de base fixa sem ajuste sazonal (Base: média de 2012 = 100) 

(Número índice Média Móvel 12 meses ) – Dezembro 2010 a junho 2021
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3.10 Fabricação de produtos alimentícios  11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólicas



Fonte: IBGE/PIM-PF – Elaboração Websetorial

Produção e vendas - Variação percentual – Janeiro a 
junho de 2021

Segmentos

No mês Trimestre Ac. Ano (12 meses)

jun.21 a jun.20 
Jan. a jun. 21/ 
Jan. a jun. 20 

Jul.20 a jun.21 / 
jul.19 a ago.20 

Produção 

Fabricação de produtos alimentícios -7,3% -5,7% 0,2%

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -7,1% -2,5% -0,2%

Fabricação de bebidas não alcoólicas -7,1% 12,2% 11,1%

Vendas*

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 8,2% 11,2% 14,3%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 25,1% 17,8% 13,8%

Consumo Aparente 

1. Alimentos para fins especiais -4,0% -1,9 -0,9%

1.1 Concentrados de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas -2,5% -9,2% 0,4%

1.2 Complementos alimentares e sup. vitamínicos, + rest. De nutrientes e + funcionais -3,0% -1,5% -3,0%

1.3 Vitaminas 1,8% 9,2% 5,8%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos, gestantes, crianças e idosos -33,5% -15,4% -8,2%

1.5 Ingestão controlada de açúcar -7,0% -4,4% 0,3%

1.6 Adoçantes -8,1% -1,4% -2,6%

2. Bebidas dietéticas ou de baixa calorias 10,7% 13,5% 10,4%



Índice base fixa (2014 = 100) 

(Número índice) – Dezembro 2010 a Junho de 2021

Fonte: IBGE/PMC – Elaboração Websetorial

Vendas  no comércio varejista

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos



Fonte: Caged/ MTE e RAIS 2017 | Elaboração: Websetorial

Emprego - Em número e variação percentual | 
Janeiro a junho de 2021

Emprego por CNAE
Saldo de geração de 

empregos
Variação percentual 

(%)

Código Descrição jun-21 dez-20 Período 12 meses

Alimentos para fins especiais 157.994 157.156 838 0,5%

10996
10996 - Fabricação de produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 101.848 101.186 662 0,7%

46371
46371 - Comércio atacadista especializado em 
produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 56.146 55.970 176 0,3%

Bebidas não alcoólicas 75.049 74.758 291 0,4%

1033-3 
1033-3 Fabricação de Sucos de Frutas, Hortaliças 
e Legumes 18.945 18.663 282 1,5%

1122-4 
1122-4 Fabricação de Refrigerantes e de Outras 
Bebidas não-Alcoólicas 56.104 56.095 9 0,0%



Fonte : COMEX STAT

Comércio Internacional – Importações - Em milhões de 
dólares e variação percentual | Janeiro a junho de 2021

Importações em Milhões de US$ Ac Ano 12 meses Variação %

Jan. a jun. 2021 Jul. 20  a jun. 21 Ac. Ano 12 meses

1. Alimentos para fins especiais  384,7 720,5 10,5% 4,2%

1.1 Concentrados de proteínas e outras preparações, 
incluindo pós e gelatinas 31,8 59,9 9,6% -0,6%

1.2 Complementos alimentares e suplementos 
vitamínicos, +  restrição de nutrientes e + funcionais 128,1 245,6 9,5% 1,6%

Complementos alimentares e suplementos vitamínicos 100,7 192,7 11,7% 2,8%

Alimentos para nutrição enteral 27,5 52,9 2,0% -2,2%

1.3 Vitaminas 68,3 245,4 20,0% 10,8%

1.4 Alimentos para grupos populacionais específicos, 
gestantes, crianças e idosos 41,3 75,9 37,3% 31,1%

1.5 Ingestão controlada de açucar 41,3 75,9 37,3% 31,1%

Balas e gomas de Mascar sem açúcar 8,2 12,0 -13,8% -45,7%

Achocolatados sem açucar 33,1 63,9 60,8% 78,6%

1.6 Adoçantes 23,3 40,2 2,8% -10,7%

2. Bebidas diéteticas ou de baixa calorias 60,8 87,6 23,2% -7,4%



Balança comercial de produtos do setor 
Em milhões de dólares e variação percentual

| Janeiro a junho de 2021
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Exportações Importações Balança Comercial

Jan21-Jun21 Jan20-Jun20

Fonte : COMEX STAT



Fatos que influenciaram o desempenho 
econômico recente do setor: 

• Algumas tendências do setor que impactam os resultados 
econômicos

• Comércio eletrônico do setor de farmácia e saúde 

• Inflação na cadeia de medicamentos: Embalagens e 
medicamentos na ponta do consumo



• Novos alimentos e bebidas, focados na ética e na sustentabilidade, com  
preocupação de não afetar negativamente o meio ambiente, uso de embalagens 
sustentáveis e menos ingredientes, como açúcar, gordura e sódio. A pandemia provocou 
uma expansão no lançamento de produtos que falam sobre mais naturalidade, 
funcionalidade e sustentabilidade.

• FoodTechs: Um dos setores em que esse movimento é nítido é na indústria de carnes 
e de produtos lácteos, que tem lançado itens à base de plantas (plantbased), que 
imitam os de origem animal. Nos últimos dois anos, as vendas de alimentos plantbased
no varejo cresceram 29%. Só entre dezembro e janeiro deste ano, 32 produtos com 
esse perfil chegaram ao mercado.

• Surgimento das “dark kitchens”: cozinhas sem atendimento ao público em que é 
feita a montagem final dos pedidos.

• Tendências em alimentos para fins 
especiais



• Consumo de produtos orgânicos: Não chegam a 1% das vendas de alimentos in natura 
em supermercados. Para ter preços acessíveis e evitar perder parte do lucro, empresários 
criam canais próprios de distribuição. Embora os orgânicos já movimentem cifras bilionárias, 
a fatia nas vendas como um todo ainda é bastante discreta. As melhores participações estão 
em carnes (1% do total), frutas (1,2%) e outros vegetais (1,3%), de acordo com 
levantamento da empresa de pesquisa Euromonitor. A produção orgânica desses três 
setores, somada, movimentou quase R$ 4,5 bilhões no ano passado, segundo a Euromonitor, 
que projeta uma forte aceleração do consumo desses produtos nos próximos cinco anos.

• Consumo de massas e biscoitos: muito influenciado pelo auxílio emergencial 
Respectivamente 0,1 ponto percentual (p.p.) para biscoitos e 0,3 p.p. para as massas. 

• Consumo de pães industrializados: disparou, batendo 89,4% em 2020, com alta de 8,1 
p.p. se comparado com o ano anterior e quase dez pontos frente a 2018.

Tendências



Bebidas não alcoólicas:

• Em 2020, a venda de refrigerantes, sucos, isotônicos e outras bebidas não alcoólicas foi 
majoritariamente destinada ao consumo em casa e fortemente impulsionada pelo 
pagamento do auxílio emergencial. 

• Segundo dados da consultoria Euromonitor, o volume da venda de refrigerantes caiu 
6,6%, o de sucos reduziu-se 2,6% e o de bebidas esportivas, como isotônicos, recuou 
15,9%. Essa queda nas vendas foi um reflexo do fechamento de academias, bares, 
restaurantes e lanchonetes, já que houve aumento de refrigerantes de cola e suco 
100% natural no consumo dentro dos lares.

Bebidas alcoólicas:

• Em 2020 o volume de vendas de cerveja no Brasil foi o maior dos últimos 6 anos, 
atingindo 13,3 bilhões de litros, perdendo só para 2014, ano em que o país sediou a 
Copa do Mundo. Na comparação anual, o volume de vendas de cerveja teve uma 
expansão de 5,3%, em relação a 2019.

• O volume de vendas nos bares e restaurantes caiu 2,2%, mas foi mais do que 
compensado pelo salto de 17,6% nas vendas do chamado “off-trade”, que inclui 
supermercados e comércio eletrônico.

Bebidas



Em 2020, a pandemia de Covid-19 trouxe grandes mudanças na forma de consumo e 
vendas. 

• Um dos setores que mais cresceram no e-commerce no ano passado foi o de farmácia e 
saúde. No ano, a rede (total = físico + e-commerce) de farmácias cresceu 7,4%, 
segundo o IBGE.

• O e-commerce de saúde e farma engloba: farmácias, marketplaces atendimentos 
médicos on-line e vendas de produtos relacionados, como planos médicos e 
odontológicos e produtos de bem-estar.

• O e-commerce deste segmento atingiu quase 8% de toda sua participação em 2020. 
Segundo o Market Share das Atividades do Comércio Varejista (Restrito), do MCC-ENET, 
as vendas on-line de artigos  farmacêuticos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos 
representaram, em maio de 2021, 7,3% do mercado total desses produtos, 14% abaixo 
do registrado em maio de 2020 (8,5%).

Comércio eletrônico do setor de farmácia e 
saúde 



Comércio eletrônico do setor de farmácia e 
saúde 

• A compra de medicamentos por e-commerce cresceu 120,75% em faturamento até dezembro de 2020. Com a pandemia, 
as pessoas recorreram mais aos canais on-line para realizarem suas compras. A liberação do receituário digital foi um 
grande facilitador.

• Estudo junto a sites de varejistas de farmácias e suplementação baseado em 42 empresas, onde se registrou 763,43 
milhões de acessos em 12 meses, que vão de maio de 2020 a abril de 2021. O segmento de farmácia e saúde ficou em 
quarto lugar entre as áreas que tiveram os maiores números de acessos em abril de 2021, com crescimento de 39,41% em 
relação a abril de 2020.



Comércio eletrônico do setor de farmácia e 
saúde 

Na categoria farmácia, as buscas são concentradas em três sites que, juntos, detêm 55% do Share of Search. 
São eles: DrogaRaia, Araujo, Pague Menos. 
Na categoria suplementos, destacam-se os sites: gsuplementos.com.br; essentialnutrition.com.br; naturecenter.com.br; 
oceandrop.com.br; patriciaelias.com.br; puravida.com.br; lojarelvaverde.com.br, entre outros. (Tabela 4)



• Desde o segundo semestre de 2020, a demanda de embalagens cresceu bem acima 
do esperado. Isso se refletiu na dilatação dos prazos de entrega, que permanecem 
distantes dos níveis normais.

• A substituição das refeições fora de casa por alimentos comprados no varejo 
tradicional e a aceleração do comércio eletrônico refletiram em maior demanda ao 

setor de embalagens. A pandemia de covid-19 e fortaleceu o consumo da chamada 
“embalagem de embalagem”.

• Os fabricantes de papéis reconhecem que a oferta se tornou apertada a partir do 
segundo semestre, quando a demanda doméstica, sobretudo de cartões, cresceu 
acima do esperado.

• A pandemia pressionou os custos, cerca de 70% da fibra utilizada nas embalagens de 
papel é reciclada e as medidas de distanciamento social interromperam a coleta 
seletiva e afetaram a atividade de catadores e aparistas. Houve a retomada da 
operação nessas áreas, em 2021, mas ainda não no ritmo do pré-covid-19. Como 
resultado, o preço das aparas disparou.

• As fabricantes de embalagem, no entanto estão repassando o aumento de custos, 
mas com defasagem. Adicionalmente, há pressão ainda do câmbio e da valorização 
das commodities. 

Impacto da pandemia sobre oferta, demanda 
e preços de embalagens em 2020-2021



De janeiro a julho de 2021, a produção de 
embalagens, de papel, cartolina, papel-cartão e 
papelão ondulado, cresceu 4,7% segundo os 
dados do IBGE, demostrando que a demanda 
continua aquecida. Os preços desses produtos 
têm crescido muito: 23,35% no ano de 2021

Desde o início do ano passado, as principais 
resinas termoplásticas subiram mais de 100% no 
mercado doméstico, acompanhando as cotações 
internacionais e o câmbio. A situação mais crítica 
está na cadeia do plástico, mais especificamente 
no polipropileno (PP), que tem diferentes 
aplicações além do aumento dos preços, há falta 
de matéria-prima

Índice de produção física (PIM-PF IBGE)

Variação 
percentual 
acumulada no 
ano
Janeiro-julho de 
2021

Variação 
percentual 
acumulada nos 
últimos 12 meses 
até julho de 2021

3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos

-0,9 0,4

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

Fabricação de embalagens de papel, cartolina, 
papel-cartão e papelão ondulado

4,7 4,8

22.22 Fabricação de embalagens de material 
plástico

0,4 5,4

25.91 Fabricação de embalagens metálicas 10,7 7,0

IPP - Índices de preços ao produtor

Fabricação de produtos alimentícios 2,09 10,77

Fabricação de bebidas 2,77 5,11

Fabricação de produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos

13,03 16,04

Fabricação de celulose, papel e produtos de 
papel

23,35 28,23

Impacto da pandemia sobre oferta, demanda 
e preços de embalagens em 2020-2021

Expectativa: Expansão de 4,9%  nas expedições de 
papelão ondulado, no cenário moderado, com altas 
de 5,2% no primeiro trimestre e de 13,9% no 
trimestre seguinte em 2021.



Perspectivas



• A farmácia como hub de saúde: As farmácias devem virar microcentros de saúde, assim 
como nos Estados Unidos; 

• A tendência D2C (direct-to-consumer): venda direta para o cliente final, sem a 
necessidade de intermediários;

• Digitalização das farmácias: com marketplace especializado em farmácias e vendas pelo 
WhatsApp; Tecnologia: Investimento em tecnologias voltadas à digitalização do negócio,

• desde a boca do caixa até a gestão de estoque; 

• Pagamentos, Cashback e PIX: tendência para os meios de pagamentos sem contato, seja 
por meio da tecnologia NFC, por aproximação, por links, QR Code e até mesmo o Cashback,

• que se consolida com grande aderência nas farmácias.

• As grandes preocupações para o setor em 2021 são as novas ondas da Covid-19, 
acompanhadas de escassez de matérias -primas, insumos e embalagens que afetem o setor.

• Quanto às perspectivas para o e-commerce, segundo dados da pesquisa do eBit-Nielsen, as 
vendas de fármacos on-line deverão crescer 26% em 2021.

Perspectivas: Alimentos para fins Especiais



• Os momentos de indulgência mais frequentes em 2020, devido ao maior isolamento 
imposto pela pandemia da Covid-19, irão se reduzir em 2021.

• O consumo de bebidas com teor alcoólico reduzido chegou a 3% de todo o volume do 
mercado de bebidas em 2020 e deve crescer 31% até 2024, segundo a IWSR, empresa 
que produz dados e análises sobre o mercado de bebidas. 

• Explica esse crescimento é o fato de os millennials (pessoas entre 25 e 38 anos) e os 
jovens da geração Z (nascidos a partir de 1995) manterem uma relação de consumo de 
álcool mais moderado do que as gerações anteriores. O entendimento é de que há uma 
preocupação maior com a saúde e a qualidade de vida. O novo consumidor não quer 
sentir os efeitos negativos do álcool e prefere produtos de menor caloria.

Perspectivas: Bebidas
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