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O setor de alimentos encerra o primeiro trimestre de 2010 bem movi-
mentado. Segundo uma pesquisa da Kantar Worldpanel (antiga LatinPanel), 
a cesta de alimentos puxou o consumo de bens não duráveis no primei ro 
trimestre de 2010, com um crescimento de 20% em nú mero de itens com-
prados e de 15% em valor na comparação com o mesmo período do ano 
passado. A cesta de bebidas, segundo o levantamento, também regis trou 
uma expansão vigorosa, com avanço de 10% em número de itens adquiridos 
pelos domicílios e 16% em va lor. 

A demanda interna vem influenciando o incremento na produção de 
alimentos voltada para o mercado brasileiro, que deve ter um crescimento 
de cerca de 80% neste ano. um fator que pode impulsionar o faturamento 
da indústria de alimentos é a Copa do Mundo.  Além de aquecer o coração 
dos torcedores, o mundial de futebol aumenta as vendas de produtos como 
salgadinhos e bebidas. 

Com os jogos e comemorações da Copa do Mundo, a movimentação no 
mercado de snacks salgados é maior e impulsiona ainda mais as vendas no 
período. Tanto que para atender a essa demanda, a produção das indústrias 
para o período foi de 60% de snacks de amendoim e 40% de doces à base 
da oleaginosa. 

Para o ramo de bebidas, ano de Copa do Mundo é como se tivesse um mês 
a mais de lucro.  A cada quatro anos, o país registra aumento na produção de 
cerveja e refrigerante justamente nos meses de junho e julho, tipicamente 
os de menor consumo por causa do inverno. Contudo, nos 30 dias em que 
a bola irá rolar na África do Sul, a expectativa é de que o consumo no mí-
nimo dobre em todo o país, chegando a 600 milhões de litros no período. 

Diante desses números, só nos resta torcer pela seleção brasileira sa-
boreando um bom salgadinho e comemorar os gols com uma boa cerveja 
gelada, apesar do frio!

Boa leitura!

Márcia Fani


