Quem somos?
A ABIA, Associação Brasileira da Indústria
de Alimentos, é a maior representante
da indústria da alimentação. Sua missão
é promover o desenvolvimento
econômico e socioambiental do setor
produtivo, em harmonia com os
interesses da sociedade e da cadeia do
agronegócio, por meio do diálogo, da
inovação e da tecnologia, contribuindo
assim para a melhoria da qualidade de
vida e para um futuro mais saudável e
mais sustentável.

A Indústria brasileira
de alimentos e bebidas
Maior setor da indústria
de transformação do
Brasil, em valor de
produção. Processa
58% de toda a produção
agropecuária do País

58%

Maior geradora de empregos:

1,6 milhão

*

de postos diretos de trabalho

26,8%

responde por 26,8%
dos empregos da
indústria de
transformação
brasileira*

9,6%

do PIB
brasileiro

reúne 35,7 mil empresas*
Faturamento do setor

R$ 656 bilhões
Investimentos

R$ 7,6 bilhões

**

R$ 13,7 bilhões**

em fusões e aquisições
* Fonte: Rais/Ministério da Economia
** Fonte: ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos)

Presente em TODO o
território nacional:
26 estados e Distrito Federal.

Comércio exterior

O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos industrializados do mundo (em volume).

Leva seus alimentos para mais de 180 países.
Principais mercados***
ÁSIA (35,9%)
UE (19,2%)
ORIENTE MÉDIO (14%)
*** Fonte: MDIC/SECEX
Elaboração: ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos)

50%

Representa em alimentos
industrializados 50% das
exportações do agronegócio de alimentos

18%

50,3% Alimentos
industrializados
Importância para a
balança comercial

*o saldo da balança comercial da
indústria de alimentos respondeu
por cerca de 50% do saldo total da
balança comercial do Brasil

49,7%

Outros
produtos

18% das exportações
totais brasileiras

US$ 29,5

US$ 47,6

bilhões

bilhões

Saldo da balança
comercial do setor

Saldo da balança
comercial brasileira

Destaques
Maior produtor
e exportador
mundial de
suco de laranja
Dados: USDA e INTracen (2018)

Maior produtor
mundial de
carne (segundo
exportador)

Maior produtor
e exportador
mundial de
açúcar

Segundo maior
exportador
mundial de
café solúvel

Segundo maior
exportador de
óleo de soja

