Marktkansen levensmiddelensector Brazilië
Door de toenemende modernisering en uitbreiding van productiefaciliteiten worden volop kansen geboden
in de Braziliaanse levensmiddelen- en verpakkingsindustrie. In de food ingredients sector vinden twee
belangrijke trends plaats: de sterk toenemende vraag naar gezonde levensmiddelen (met toevoegingen als
nutraceuticals) en daarnaast de groeiende markt voor diepvries en kant-en-klaar maaltijden. De opkomst van

nieuwe en verrijkte producten (bijvoorbeeld met vezels, vitamines), waarvoor geavanceerde
productieprocessen nodig zijn en de onstuimige groei van de sector gedurende de laatste jaren, heeft de
modernisering van de productiefaciliteiten in versneld tempo doen verlopen. Het leveren van toegevoegde
waarde is in Brazilië een belangrijk onderwerp. Het land wil niet langer doorgaan met het puur exporteren
van grond- en hulpstoffen, maar deze producten ook verder bewerken en op die manier hoge winstmarges
behalen. Brazilië is een vooraanstaande producent van landbouwproducten en heeft hierdoor een enorm
potentieel voor voedselverwerking en verpakking. Om dit potentieel te kunnen benutten, zal
ondersteuning door (buitenlandse) partners en/of kennisinstituten benodigd zijn. Dit biedt Nederlandse
ondernemingen die moderne en gespecialiseerde machines en onderdelen kunnen leveren volop kansen!
Bijzonder kansrijke sectoren voor Nederlandse ondernemingen in de levensmiddelensector
Bakkerij
Bloem
Dranken
Groenten en
Pasta
Snoepgoed
Vlees
Zuivel
conserven

Als kansrijke specifieke mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in de levensmiddelensector kunnen
onder andere de volgende producten worden onderscheiden:
Machines en apparatuur
Automatiseringssystemen
Apparatuur voor de verpakkingsindustrie
Bakovens
Distributiemiddelen en knowhow
Droogmachines
Etiketteringsystemen
Filtersystemen
Fruitverwerking (o.a. sinaasappelpersers)
Industriële automatisering
Koelsystemen
Machines voor brouwerijen
Machines voor de drankenindustrie
Mixers
Sealmachines
Slachtmachines
Sluitmachines
Snijmachines
Sterilisatiemachines (melk)
Vacuumpompen
Verpakkingssystemen
Vleesverwerkende machines
Voedersystemen
Vulmachines
Etc..

Verpakkingsmachines
Aluminium en blikken verpakkingen
Doppen
Flexibele verpakkingen
Metalen verpakkingen
Papieren en kartonnen verpakkingen
PET verpakkingen
Plastic verpakkingen
Speciale verpakkingen
Spuitverpakkingen
Etc..

Ingrediënten
Gezonde en natuurlijke ingrediënten
Nutraceuticals /
functional food ingredients
Diepvries maaltijden
Kant en klaar producten
Etc..

Vanwege de structurele lagere koers van de Braziliaanse munt, de Real, zijn er tevens interessante mogelijkheden
om lokaal te investeren en/of producten uit Brazilië te importeren!

