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O Brasil tem enorme potencial de produção e mercado para 
alimentos, pois junta condições físicas favoráveis com consumo 
interno forte  

Nota:	  Área	  colhida	  em	  2004.	  Terras	  aráveis	  em	  equivalente	  potencial.	  
Fonte:	  FAO	  (2000);	  FAO	  (2007).	  Elaboração:	  ICONE.	  
Mapa	  elaborado	  com	  auxílio	  do	  programa	  Philcarto,	  disponível	  em	  hPp://perso.club-‐internet.fr/philgeo	  
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Mercado	  interno R$	  341,7	  bilhões 

Varejo	  alimentar R$	  225,6	  bilhões 

Food	  Service R$	  116,1	  bilhões 

Exportações US$	  43,0	  bilhões 

Água	  e	  terras	  disponíveis	  por	  país	  	  

Vendas	  de	  alimentos	  no	  Brasil	  em	  2013	  	  

Fonte:	  ABIA.	  	  



Crescimento de renda e do acesso a educação modificam 
fortemente o padrão de alimentação dos brasileiros e brasileiras 

Fatores que influenciam o consumo de alimentos e tendências 
observadas no Brasil 
•  População rural X urbana 
•  Estrutura etária e familiar e a mulher  no mercado de trabalho 
•  Renda  
•  Educação, informação, cultura 

Fonte:	  Prospectos	  da	  População	  Mundial	  da	  ONU	  consultado	  em	  FIESP	  e	  ITAL.	  Brasil	  Food	  Trends	  2020.	  2010.	  	  
Disponível	  em	  Brasilfoodtrends.com.br	  
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Escolaridade média da população brasileira de 18 
a 29 anos (anos de estudo) 

Fonte:	  Todos	  pela	  Educação.	  IBGE/PNAD.	  	  



Monitoramento das tendências na alimentação brasileira indicam 
que consumidor está dando mais importância para qualidade 

1.  Sensorialidade e prazer 
2.  Saudabilidade e bem-estar 
3.  Conveniência e praticidade 
4.  Confiabilidade e praticidade 
5.  Sustentabilidade e ética 

Fonte:	  .	  FIESP	  e	  ITAL.	  Brasil	  Food	  Trends	  2020.	  2010.	  Disponível	  em	  Brasilfoodtrends.com.br	  

Fatores	  determinantes	  para	  compra	  de	  alimentos	  
no	  Brasil	  	  



Monitoramento das tendências globais de alimentação indicam mais 
relevância de qualidade e saúde e forte influência de ativismos 

e-vangelistas da alimentação: 
•  Tipicamente mulheres, jovens até meia idade, classe 

média, média-alta 
•  Ouvem a todos, não acreditam em ninguém, são engajados 
•  Despendem tempo recomendando e criticando marcas de 

alimentos e produtos, online e off-line 
•  Preferência por alimentos frescos 
•  Princípios: Saúde + transparência + causa 
•  Ativos nas mídias sociais 
•  Em cada país são mais ou menos importantes. Na Itália 

são um terço da população (23M), na Argentina, um quarto 
(12M), nos EUA, um décimo (11M) 

São	  famintos	  por	  informação	  e	  
formadores	  de	  opinião	  
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Ingredientes	  
saudáveis	  

Preço	  

Fonte:	  Ketchum.	  Food	  2020:	  the	  consumer	  as	  the	  CEO.	  	  	  



Crescimento da renda tem impacto direto na 
mudança dos hábitos alimentares 

Alimentos Renda 

Composição da dieta Fonte	  e	  elaboração:	  Rabobank	  Asia,	  2005.	  Reelaboração:	  ICONE.	  

Estamos	  quase	  lá	  



Relevância do mercado de nicho está crescendo no 
país, além dos mercados externos 

 
•  Mercado consumidor no Brasil: 

•  Em expansão em praticamente todas as regiões e 
estratos de renda  

•  Oportunidade de vendas direto ao consumidor final: 
entrega em domicilio, pick and pay, turismo rural, 
feiras 

•  Food service: restaurantes, refeitórios, hotéis, bares, 
padarias, rotisserias 

•  Supermercados, cada vez mais com espaço para 
produtos de nicho 

•  Mercados externos:  
•  Valorização de produtos tropicais, frutas exóticas, 

marca Brasil 
•  Maior dificuldades de logística e regras sanitárias 
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Fonte:	  IBGE	  -‐	  POF	  
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Fonte: FAO (2006). 
Nota: América Latina inclui o Caribe. As economias em transição incluem a Europa Orienta e os países da CEI.   

Nível	  de	  segurança	  alimentar	  

Desnutridos:	   925	  milhões	  (14%	  total)	   	  	  	  	  	  330	  milhões	  (4%)	  

Obesos:	   	  	  	  	  	  	  570	  milhões	  (9%)	   	  	  	  1.400	  milhões	  (15%)	  
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Fonte: FAO, 2006 

Taxa de crescimento: 0,76% ao ano 



Resultados estimado por hectare  
Por nível de tecnologia 

Lucro da pecuária  de corte em diferentes níveis de produtividade* 
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* Estimativas simuladas, considerando ciclo completo 

Fonte: Bigma Consultoria  



Tendências de gastronomia com impacto nos nichos de 
produção: aulas do 8º Paladar Cozinha Brasil 

•  Nossas ‘nozes’: leites de castanhas, paçocas 
•  Pimentas 
•  Cogumelos da Amazônia 
•  Afinando queijos  
•  Até o caroço (aproveitamento máximo de vegetais) 
•  De cabo a rabo: miúdos 
•  Cozinha de terroir (Serra da Mantiqueira,...) 
•  Técnicas ancestrais da conservação 
•  Charcuteria artesanal (carne de fumeiro, carne de sol e 

carne-seca, maturação a seco da carne) 
•  Food truck (comida de rua) 
•  Pão bom feito em casa 
•  Mandioca: polvilho doce, polvilho azedo, tapioca flocada e 

puba viram pão nas mãos da chef 
 

•  Ervas aromáticas pouco convencionais (ervas, 
plantas e sementes como curry, macassá, 
pacová, pariparoba, gerânio-rosa, manjericão-
anis, guasca 

•  Vamos fazer cerveja em casa 
•  Coquetelaria nacional 
•  Todas as torras (cafés) 
•  Harmonização de vinhos e cervejas com 

embutidos 
•  Gringos com cachaça 
•   Grandes espumantes nacionais 
•  O País em 25 cachaças 
•  Águas de cheiro 
•  Fermentação, processo que une a produção de 

vinho, de cerveja, e fabricação de pães e de 
queijos. Ingredientes	  +	  técnica	  =	  prato	  /	  copo	  



Certificações e selos dão garantias aos consumidores. 
Outros mecanismos de comunicação buscam dar identidade 
a produção  

•  Garantia de produção junto com atributos 
ambientais (ex. orgânicos) e sociais (ex. 
Fairtrade/ comércio justo e Agricultura Familiar) 

•  Atributos de sustentabilidade 
•  Precificar externalidades ambientais dos produtos 

(emissões reduzidas ou captação de de gases de 
efeito estufa, conservação de solo e água) 

•  Padrões de certificação: apenas para grandes? 

•  Práticas e tecnologias na produção 
agropecuária: exportação de tecnologias 

•  Biofábricas para produção de defensivos 
biológicos e outras oportunidades na produção 
de insumos e serviços 



Movimentos mundiais da gastronomia como o Slow Food 
valorizam produtos regionais e produção em pequena escala  

Arroz Nativo do Pantanal 
Arroz Vermelho 
Babaçu 
Berbigão 
Bergamota Montenegrina 
Bijajica 
Bocaiúva 
Butiá 
Cagaita 
Cambuci 
Castanha de Baru 
Farinha de Batata Doce Krahô 
Feijão Canapu 
Guaraná Nativo Sateré-Mawé 
Jaracatiá 

Campanhas Slow Food no Brasil:  
•  Slow Fish  
•  Queijos artesanais 
•  Anti OGM 

Jatobá 
Licuri 
Mangaba 
Maracujá da Caatinga 
Marmelada de Santa Luzia 
Néctar de Abelhas Nativas 
Ostra de Cananéia 
Palmito Juçara 
Pequi 
Pinhão 
Piracuí 
Pirarucu 
Umbu 

Produtos na Arca Slow Food no Brasil:  



Zé	  Mario,	  e	  seus	  queijos	  Canastra	  
e	  Canastrinha.	  	  

Fonte:	  	  Gastrolândia.	  	  

Queijos artesanais 100% brasileiros estão ganhando mercado dos 
industrializados ou importados e hoje são queridinhos de chefs 



Indicações Geográficas atestam a relação entre o produto e o 
ecossistema da região produtora, agregando qualidade e valor  

•  A bebida feita à base do caju recebeu o selo de Indicação Geográfica, IG, emitida 
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que atestou a qualidade e 
as características típicas da Cajuína.  

•  A IG funcionará como uma grife que dará identidade própria e distinguirá sua 
qualidade diferenciada. A expectativa dos fabricantes é que a partir de agora, eles 
possam exportar o produto para outros países. 

•  A IG foi requerida pela União das Associações, Cooperativas e Produtores de 
Cajuína do Piauí, Procajuína, com o auxilio do Sebrae no Piauí. A bebida 
piauiense receberá o selo de Indicação de Procedência, que é uma das espécies 
da Indicação Geográfica. 

•  Outras IG no Brasil: Vinho do Vale dos Vinhedos, o Café do Cerrado Mineiro, a 
Carne do Pampa Gaúcho, os Doces de Pelotas e a Cachaça de Parati. 

 

Cajuína,	  patrimônio	  cultural	  do	  Piauí	  
	  	  	  
Cajuína,	  patrimônio	  cultural	  do	  povo	  
do	  Piauí.	  Tornar	  a	  cajuína	  um	  produto	  
cultural	  npico	  do	  Piauí	  é	  um	  resgate	  da	  
História.	  	  

Fonte: Sebrae - Piauí	  

Produto + dimensões imateriais do produto (origem, qualidade, 
impactos sociais e ambientais) = produto com identidade	  



Açougues gourmets agregam valor em cortes 
tradicionais e diferenciados 

“Aprender,	  saber,	  ensinar.	  
Para	  nós,	  a	  carne	  não	  é	  apenas	  um	  conjunto	  de	  músculos	  e	  
tecidos.	  
É	  um	  conjunto	  de	  estudos,	  práfcas	  e	  processos.	  
É	  estudar	  a	  genéfca	  de	  cada	  animal.	  
É	  usar	  esse	  conhecimento	  em	  prol	  do	  sabor.	  
Nós	  somos	  uma	  cadeia	  de	  pensadores	  que	  produz	  mais	  do	  que	  
carne:	  produzimos	  ideias.”	  
	  
Valor	  de	  compra	  médio:	  R$	  340	  
Facebook:	  +24.000	  fãs	  
Instagram:	  +4.000	  seguidores	  
	  
	  

Feed	  Brasil	  –	  o	  lugar	  perfeito	  para	  quem	  tem	  paixão	  por	  carne!	   Nossa	  fazenda	  acabou	  de	  enviar	  um	  lote	  100%	  
Grass	  Fed.	  
Para	  quem	  não	  conseguiu	  experimentar	  a	  
Reserva	  do	  Produtor	  desse	  fim	  de	  semana,	  
essa	  é	  a	  oportunidade	  de	  garanfr	  uma	  
remessa	  exclusivíssima!	  Aproveite	  que	  chegou	  
hoje	  e	  nossas	  geladeiras	  ainda	  estão	  cheias!!	  
#grassfed	  #açouguefeed	  #feed	  #carne	  #reserva	  

hPp://www.feed.com.br/	  
	  



Embalagens preservam, informam e agregam valor e 
podem ser feitas de produtos agro 

O	  primeiro	  refrigerante	  em	  
latas	  do	  Brasil	  foi	  o	  Guaraná	  
Skol.	  O	  lançamento	  foi	  em	  
1975.	  As	  latas	  de	  folha	  de	  
flandres	  não	  tnham	  anel	  de	  
abertura:	  para	  consumir	  o	  
refrigerante,	  era	  necessário	  o	  
uso	  de	  um	  abridor.	  

Características desejáveis 
para uma boa embalagem 
•  Segura (protege o produto) 
•  Feita de materiais 

renováveis ou reciclados e 
otimiza o uso de matérias-
prima 

•  Fácil de abrir, de refechar, 
de comer no caminho 

•  Informações sobre produto 
•  Beleza, sofisticação 
•  Inteligência? 

Embalagens	  atvas	  (interagem	  com	  o	  
conteúdo),	  inteligentes	  (informam	  condições	  
do	  produto	  ou	  ambiente),	  sustentáveis	  



Alimentos naturais, frescos, minimamente processados 
estão ganhando espaço em diferentes nichos 

Mundo Verde: 
280 lojas 
150 mil clientes por dia 
10 mil itens vendidos 
1.200 fornecedores (75% micro e pequenas empresas) 
Meta de Expansão: 450 lojas até 2015 
	  

•  Industrialização de maça: sucos 
e cidras 

•  Guaraná Baré, refrigerante 
produzido em Manaus, de cor 
mais escura, sabor suave e 
pouco gás.	   

	  

Small	  is	  beaufful.	  Green	  and	  fresh	  are	  beaufful	  

Alimentos naturais frescos ou minimamente 
processados podem ser vendidos em varejos 
especializados ou diretamente aos consumidores 
•  Cesta de orgânicos em domicílio 
•  Congelados caseiros 
•  Sucos naturais, incluindo os especiais (verde, 

detox) 
	  



Novas tecnologias na produção, processamento e demais elos das 
cadeias alimentícias geram oportunidades de prestação de serviços 

Novos	  processos	  nas	  industrias	  alimenncias	  
•  Ultrassom	  
•  Radiações	  eletromagnétcas	  
•  Tratamento	  de	  alta	  pressão	  
•  Secagem	  supercrítca	  
•  Separação	  por	  membrana	  
	  

Tecnologia	  da	  informação	  para	  uso	  na	  agroindústria	  	  
•  Aplicatvos	  
•  Sensorimaento	  remoto	  

•  Matheus,	  20	  anos,	  é	  aluno	  da	  Universidade	  Salvador	  
(Unifacs).	  Ele	  desenvolveu	  a	  ideia	  em	  conjunto	  com	  o	  
colega	  do	  curso	  de	  engenharia	  civil,	  Carlos	  Borges,	  22	  
anos,	  e	  do	  estudante	  de	  ciências	  da	  computação	  da	  
Universidade	  Federal	  da	  Bahia	  (Uwa),	  Caio	  Lima,	  20	  
anos.	  
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