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COMPARATIVO DE JANEIRO A MAIO DE 2022 VERSUS JANEIRO A MAIO DE 2021



PIB 1,80%

IPCA 6,60% pelo IPEA e 8,80% pelo Banco Central

Alimentos no domicílio 12,30%

PERSPECTIVAS MACROECONÔMICAS 2022

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

Fonte: IPEA e Banco Central

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

Cenário Brasil



INFLAÇÃO NO MUNDO

Brasil Europa EUA

8,8%

Projeta-se encerrar 2022
com inflação de

Projeta-se encerrar 2022
com inflação de

Projeta-se encerrar 2022
com inflação de

6,8% 5,2%
com exceção do Reino
Unido, que projeta 11%.

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 
FONTE: CNN Brasil

6,6%

pelo Banco Central

pelo IPEA



PERSPECTIVAS MACROECONÔMICAS 2022

O ciclo natural é:

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

Estabilidade de preços.

Reorganização do mercado no que tange à precificação.

Queda do IPCA.

Mas não podemos repassar a NOSSA verdade como
uma verdade do mercado.



PERSPECTIVAS MACROECONÔMICAS 2022
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Mais gente empregada: taxa de desemprego em queda (9,8%).

Injeção de dinheiro no mercado devido aos programas como Cadastro
Único, Auxílio Brasil, "Vale-Uber", PIX Caminhoneiro etc.

Eleições com injeção de dinheiro no mercado.

Copa do Mundo com injeção de capital, especialmente no mercado de
alimentação. 

Vendas de fim de ano (Natal, Ano Novo e Férias).

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 



MERCADO EM EVOLUÇÃO

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 



MERCADO EM EVOLUÇÃO

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 





O mercado mudou, 
o cliente mudou 
e as empresas também 
precisam mudar.
E esse movimento de mercado resulta no relatório de performance setorial. 
A análise foi realizada pelo Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL).

COMPARATIVO DE JANEIRO A MAIO DE 2022 COM JANEIRO A MAIO DE 2021.



Vendas 19,50%

Fluxo de clientes 5,25%

Ticket médio 9,25%

PERFORMANCE SETORIAL - COMPARATIVO JAN. A MAI 2022 VERSUS JAN. A MAIO 2021

Pão francês em volume -0,42%

Pão francês em R$ 9,96%

Variação de preço do pão francês 10,99%

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

Preço médio do pão francês R$17,19 
(maio de 2022)



Venda por m² (área de venda) R$ 3.372,00

Produtividade por funcionário geral R$ 11.151,00

Produtividade por funcionário produção R$ 23.044,00

Indicadores de produtividade

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

PERFORMANCE SETORIAL - PRODUTIVIDADE EM MAIO DE 2022



O setor de panificação e
confeitaria teve um  crescimento
de faturamento de R$5,79 bi

na análise comparativa de janeiro a maio de 2022
frente ao mesmo período no ano anterior.

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 



Índice geral 11,73%

Farinha de trigo 27,80%

Pão francês 15,59%

Alimentação fora do domicílio 6,24%

Alimentação no domicílio 16,36%

Alimentos e bebidas 13,51%

Panificados 15,89%

IPCA acumulado - maio 2022

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

PERFORMANCE SETORIAL 

Fonte: IBGE



Produto nov 2019 nov 2020 Variação

Farinha de trigo 50 Kg R$ 119,26 R$ 140,72 18%

Pão francês Kg R$ 12,16 R$ 12,99 6,8%

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 
Fonte: ABIP

Variação de preços da farinha de trigo e o pão francês

Produto nov 2020 mar 2022 Variação

Farinha de trigo 50 Kg R$ 140,72 R$ 220,76 56,9%

Pão francês Kg R$ 12,99 R$ 16,67 28,3%

Produto nov 2019 mar 2022 Variação

Farinha de trigo 50 Kg R$ 119,26 R$ 220,76 85,1%

Pão francês Kg R$ 12,16 R$ 16,67 37,1%



Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 
Fonte: ABIP

Variação de preços da farinha de trigo e o pão francês
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IMPACTO DO PÃO FRANCÊS NA PERFORMANCE SETORIAL

Comparativamente, a                                              entre novembro
2019 e março 2022 impactou em uma                                            
 referente à venda de pão francês no Brasil na ordem de              .

Em uma projeção do atual cenário, considerando pré-pandemia
e hoje, equivaleria a uma                                                                   no
setor de panificação em aproximadamente                    ao ano.

alta da farinha de trigo
perda da margem de contribuição

40,9%

perda da margem de contribuição
R$4,89 bi

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 
Fonte: ABIP



Para manter a mesma                                                , teríamos que
ter o preço médio do pão francês a                        , o que significa que
estamos com o preço médio de venda em defasagem de            .

margem de contribuição
R$ 24,83 Kg

32,9%

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 
Fonte: ABIP

IMPACTO DO PÃO FRANCÊS NA PERFORMANCE SETORIAL



O setor de panificação e confeitaria
teve um crescimento nominal  de 19,5% 
(sem descontar a inflação), na análise 
de janeiro a maio de 2022 frente ao mesmo
período do ano anterior.

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 



O número de players no mercado aumentou significativamente,
mas esses negócios nem sempre são novos: são os mesmos
players com modelos de vendas diferentes. Exemplos disso são
os marketplaces, aplicativos, lojas autônomas, a evolução do
delivery express de alimentos frescos, as dark kitchens e os
microempreendedores individuais.

O mercado está se estabilizando, o cliente está se habituando
com a ampla oferta de players. Mas o cliente está voltando para
a loja, apesar de continuar comprando nos outros canais de
venda. 

O fluxo de clientes teve um crescimento de
5,25% na média nacional, no período de
janeiro a maio de 2022 frente ao mesmo
período do ano anterior.

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 



A produção própria representa cerca
de 70% do faturamento total.

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

PERFORMANCE SETORIAL 



Se o setor de panificação não se atualizar nesse novo modelo de
vendas e de negócio, vai continuar em uma constante perda do
fluxo de clientes. 

A experiência gerada na loja física é insubstituível e por isso é
nesse formato que há maior volume de vendas. 

A pergunta que não sabemos a resposta é se continuará sendo
assim. 

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 



Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

Fonte da notícia: Novarejo



Por outro lado, temos o tíquete médio com crescimento de 9,25% no
comparativo de janeiro a maio de 2022 frente ao mesmo período do ano
anterior, e isso demonstra que houve ajuste do setor no que se refere às
adaptações no mix de produtos para a nova necessidade de consumo do
cliente. 

Contudo, é preciso estar atento pois ainda há falhas nos processos, causando
rupturas e isso sinaliza a necessidade de melhoria na gestão. 

Há ainda o perfil de cliente que está cada vez mais seletivo com as compras e
se adapta ao amplo mercado com novos players.

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 



Um outro ponto de atenção nessa
performance é o consumo do pão francês,
com queda no volume de -0,42% e
crescimento em vendas (faturamento) de
9,96%, com variação do preço em 10,99%, no
comparativo de janeiro a maio de 2022 frente
ao mesmo período do ano anterior.

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

Esse novo cenário de hábito de consumo pode estar ligado
ao reajuste de preço (o cliente seleciona com o que vai
gastar) e também à qualidade do produto. 



Para avaliação de produtividade, a média da venda por metro quadrado da
área de venda deverá ser de R$3.372,00 m²/mês. Nas boas performances,
ultrapassam R$6.000,00 de venda por m²/mês.

A produtividade geral por funcionário está hoje em R$11.151,00 de venda
por funcionário/mês. Esse indicador serve como referência para avaliar se o
número total de funcionários está compatível com o faturamento. 

Um outro indicador específico é a produtividade por funcionário na
produção, que hoje está R$23.044,00 de venda por funcionário da
produção/mês e também serve de parâmetro para avaliar se o número de
funcionários na produção está compatível com a venda de produtos de
produção própria. 

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

Dados referentes à performance janeiro a maio de 2022.



Os principais desafios do mercado atual são:

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

aumento de insumos
(IN)disponibilidade de mão de obra
baixa produtividade



Ter controle financeiro. 

Ter informações técnicas sobre os produtos da loja e os custos relacionados.

Faça o alinhamento de preço dentro dos impactos dos insumos. 

Ajuste o tamanho do produto para que esteja alinhado ao ajuste de preço.

Se houver um alinhamento grande do preço, busque a inovação de produtos. 

Invista na valorização por meio de embalagens, exposição e acabamento.

 Trabalhe datas sazonais.

Provoque o cliente com intensificação da comunicação.

Trabalhe a presença online como canal de vendas.

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

Para trabalhar a gestão no aumento de insumos

SAIBA MAIS NO QR CODE

OU CLIQUE AQUI E ACESSE

https://biblioteca.consultideal.com.br/diagnosticogratuito


Explicite os programas de benefícios. 

Implante a meritocracia.

Desenvolva programas de capacitação constante de profissionais (contratações no modelo estágio para nível

de primeiro e segundo grau, além de contar com o suporte dos fornecedores para capacitações da equipe).

Tenha uma estrutura compatível com bons profissionais (temperatura, banheiros adequados, área de descanso,

uniformes adequados, lanche fresco e saboroso etc).

Trabalhe com regulamento interno.

Tenha constância de monitoramento e de feedback.

Estabeleça um plano de cargos e salários (plano de carreira).

Defina formalmente as rotinas de cada colaborador.

Estruture e fortaleça as lideranças.

Para trabalhar a (IN)disponibilidade de mão de obra

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

SAIBA MAIS NO QR CODE

OU CLIQUE AQUI E ACESSE

https://biblioteca.consultideal.com.br/formacao-de-liderancas


SAIBA MAIS NO QR CODE

Para trabalhar baixa produtividade

Apuração e divulgação: Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL) 

Estruturação de processos de cada setor.

Ferramentas de monitoramento.

Dinâmicas de meritocracia.

Implantação de inovação nos processos, nos equipamentos e nos ajustes necessários à operação.

Estruturação e fortalecimento das lideranças.

OU CLIQUE AQUI E ACESSE

https://biblioteca.consultideal.com.br/diagnosticogratuito


www.consultideal.com.br


