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"Embora o consumo de carnes processadas esteja
aumentando entre os brasileiros, eles ainda preferem
comprar carne crua. Além disso, o preço desempenha um
papel importante na compra de carnes processadas."
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:
Em 2014, o valor de vendas do mercado varejista de carne processada no Brasil chegou a R$ 7,3
bilhões, um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. A previsão é de que apresente um
crescimento de 40% entre 2014 e 2019.
Hoje, mais do que nunca, os brasileiros consomem alimentos processados, incluindo uma grande
variedade de carnes processadas. Para aumentar ainda mais este consumo, as empresas podem lançar
novas receitas e sabores, e notar que os consumidores estão também mais exigentes em relação a
produtos saudáveis.
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Sabor pode ser uma maneira de aumentar vendas
Figura 34: Fatores de escolha, por gênero e idade, outubro de 2014
Figura 35: Produtos de carne processada com adição de sabor, Brasil
Figura 36: Asas de frango com sabor tequila limão, Tyson, México
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