A ABIA está presente em todo o território
nacional: 26 estados e Distrito Federal.
Quem somos

US$

mil

empresas do setor

1,72
milhão

Faturamento do setor**

10,6%

24%

dos empregos
da indústria de
transformação
brasileira

Investimentos**

13,2 bi + R$ 13,6 bi
investidos em fusões

foram investidos no setor

do total do PIB brasileiro

*Fonte: Rais/Secretaria do Trabalho
e Emprego/Min. da Economia.
**Fonte: ABIA e Banco Central

R$

26,8
total

bi

16%

Responde por 16% das exportações
totais brasileiras

Ásia

postos de trabalho
diretos e formais

R$

bi em exportações

42,8%

A maior do Brasil, processa
58% de tudo o que é
produzido no campo

Maior geradora de empregos*

37,2

45,2

Principais mercados

A indústria brasileira de alimentos e bebidas

58%

190

Comercio
exterior
´

A ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, é a
maior representante da indústria da alimentação no Brasil.
Sua missão é promover o desenvolvimento sustentável da
indústria brasileira de alimentos, por meio do diálogo,
ciência e inovação, com respeito ao consumidor e em
harmonia com a sociedade.

países
importam
alimentos do
Brasil

13,6%

14,6%

União Europeia

Países Árabes

Importância para a balança comercial

63,7%

US$

61,2

bi

Saldo da balança
comercial brasileira

US$

É a contribuição da balança comercial
da indústria de alimentos para o saldo
total da balança comercial do Brasil

39 bi

Saldo da balança
comercial do setor

Destaques
1º produtor
e exportador mundial
de suco de laranja

2º exportador mundial
de alimentos
industrializados em
volume e 5º em valor

2º exportador
mundial de
café solúvel

1º produtor e
2º produtor e
1º exportador
1º exportador mundial
mundial de açúcar
de carne bovina

2º produtor
mundial de
bombons e doces

3º produtor mundial
e 2º exportador de
óleo de soja

2º produtor mundial
e 1º exportador de
carne de aves

4º produtor e
4º exportador mundial
de carne suína

