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POPULAÇÃO MUNDIAL SE 
APROXIMARÁ DOS 10 BILHÕES 
EM 2050

A população mundial alcançará 9,731 bilhões de habitantes em 
2050, contra 7,141 bilhões em 2013, segundo um estudo bienal 
do Instituto Francês de Estudos Demográficos (INED), o qual faz 
seus próprios estudos em paralelo com os feitos pelas Nações 

Unidas, o Banco Mundial e outros grandes institutos nacionais.
O índice de fertilidade mundial é de 2,5 filhos por mulher em 2013 (5 em 1950), 

mas apresenta o número recorde de 7,6 filhos por mulher no Níger! Em 2050, a 
Europa continental será a única a registrar uma queda da população, que passará 
de 740 milhões de habitantes em 2013, para 726 milhões em 2050. 

Atualmente, o “G7”, grupo dos países populosos do planeta, é composto por 
China (1,360 bilhão de pessoas), Índia (1,276 bilhão), Estados Unidos (316,2 milhões), 
Indonésia (248,5 milhões), Brasil (201 milhões), Paquistão (190,7 milhões) e Nigéria 
(174,9 milhões). Em 2050, a Índia será o país mais populoso (1,650 bilhão) seguido 
da China (1,314 bilhão) e Nigéria que, com 444 milhões de habitantes, vai superar 
os Estados Unidos (400 milhões).

A população aumenta e o desperdício de alimentos também!
Segundo estudo produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (Pnuma), cerca de 1,3 bilhão de toneladas de comida produzidas mun-
dialmente são perdidas ou desperdiçadas. O impacto do desperdício de comida não 
é apenas financeiro! Significa também o uso em vão de produtos químicos, como 
fertilizantes e pesticidas, bem como mais combustível usado para o transporte.  
Além disso, mais alimentos estragados resultam em maior emissão de metano - um 
dos gases de efeito estufa que mais contribuem para a mudança do clima. Isto é 
uma ofensa a todos os que têm fome, mas também representa um custo enorme 
para o meio ambiente em termos de energia, terra e água.

Conclusão: com uma nota de ironia, podemos dizer que o crescimento do 
mercado alimentício está garantido, mas algumas “pequenas equações” precisam 
ser resolvidas para o globo terrestre não se tronar inabitável!

Boa leitura!

Michel A. Wankenne
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Granotec / Granolab do Brasil
Há mais de 20 anos no mercado, a Granotec/

Granolab do Brasil tem a inovação em seu DNA. 
Este desafio nos move a desenvolver novos mo-
dos de pensar, aplicar e agregar valor aos ingre-
dientes e serviços para a indústria de alimentos.

Diferenciação comprovada pela contribuição 
ao mercado tritícola, com o fornecimento de 
equipamentos analíticos, de aditivos e ingredien-
tes pautados sobre o tripé de atendimento à 
legislação, performance técnica e competitividade 
econômica e sobre a plataforma de desenvolvi-
mento técnico e comercial disponível a nossos 
clientes.

Consolidados também no setor de lácteos 
e derivados, somos o principal fornecedor de 
vitaminas e minerais para os programas gover-
namentais Leite das Crianças do Estado de São 
Paulo e Viva Leite no Paraná.

Essencial é fazer a diferença. Diferença na 
qualidade de produtos e serviços prestados, 
garantias aprovadas pelas parcerias com Novo-
zymes, SGS, Biochem, Micromilk, Perten, Chopin, 
Konica Minolta e Albion Minerals, e outros, 
especialistas em seus segmentos.

Essencial é evoluir. Temos uma relevante 
agenda de eventos internacionais. Em novembro 
de 2013, realizaremos o Evento Internacional de 
Nutrição, abordando a nutrição como instru-
mento de valor para a indústria de alimentos. 
Em fevereiro de 2015, a 3ª Conferência Latino 
Americana ICC de Cereais e Grãos, junto à ICC.

Assim, a companhia desenha sua história 
no mercado de ingredientes, um percurso esti-
mulante onde a principal missão é entregar aos 
brasileiros o que há de melhor.

Granotec / Granolab do Brasil
www.granotec.com.br


