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Os hábitos alimentares dos brasileiros têm mudando nos últimos anos. 
Para cada R$ 100 gastos com alimentação, R$ 31 são usados para comprar 
refeições preparadas fora do lar. Em meados da década de 1990, apenas  
R$ 19 tinham essa finalidade e, em 2003, R$ 24. 

Dados da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) 
mostram que em 2010, os 1,4 milhão de estabelecimentos de foodservice 
do país faturaram R$ 185 bilhões, 16,5% a mais do que em 2009.  A receita 
acumulada de 2001 a 2010 foi de R$ 1,09 trilhão. E mais, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de alimentação 
fora do lar deverá atingir uma média de incremento de 40% ao ano, entre 
2020 e 2025. 

Esse cenário positivo reflete vários fatores, entre eles, o papel desempe-
nhado pela mulher no mercado de trabalho e na família, e a configuração da 
nova classe média, ou classe C, que representa 46,24% do poder de compra, 
ressaltando que nessa nova classe média, as mulheres exercem papel decisivo 
no consumo dos lares. 

Outro fator importante é que o aumento na demanda e no faturamento 
reflete no mercado de trabalho, o que é positivo não apenas para o setor 
alimentício, mas para a economia do país.

Boa leitura!

Márcia Fani
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Granotec - Inovar é para jovens de 
espírito, ciência, tecnologia e paixão.

Revelamos ao panificador novas técnicas de 
fazer o pão: nossos segredos da biotecnologia e 
nutrição. Enzimas, oxidantes, emulsificantes, vita-
minas e moléculas funcionais. Mixes exclusivos, 
matérias-primas com garantia de procedência. 
Soluções inteligentes na aplicação de aditivos para 
produtos derivados do trigo.

Introduzimos no Brasil o sistema de mi-
crodosagem em rosca de farinha, a criação das 
misturas prontas em rosca contínua, a formulação 
dos primeiros mixes de base integrada, a fosfo-
lipase utilizada em moinhos, novos sistemas de 
colorometria, as primeiras enzimas em sache e 
muito mais. Em vinte anos transformamos nossos 
conhecimentos em instrumentos de verificação 
perfeitos, de excelência, e com assistência em todo 
o país. Artes e revelações do Centro de Excelência 
em Panificação Experimental da Granotec, um dos 
mais avançados do Brasil. Trouxemos para o mer-
cado tritícola os equipamentos mais modernos 
do mundo, com assistência técnica, manutenção, 
calibração e uma ampla linha de serviços em 
laboratório certificado internacionalmente.

Há alguns anos criamos um departamento 
exclusivo para inovar no desenvolvimento de 
produtos lácteos com soluções tecnológicas 
completas para insumos básicos e produtos 
derivados do leite. Coagulantes, culturas lácteas, 
bioconservantes, sais fundentes, amidos modifi-
cados, sistemas, aditivos e ingredientes funcionais.

Para a Granotec não há barreiras, possuímos 
a essência de ser completos com a satisfação de 
entender as demandas do mercado e transformá- 
las em soluções precisas para nossos clientes.  

Granotec do Brasil S/A
Rua João Bettega, 5.800 - CIC

81350-000 - Curitiba, PR
Tel.: (41) 3027-7722
Fax: (41) 3027-4400
www.granotec.com.br


