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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior

Além disso, a presença no Brasil de muitas empresas do

em extensão territorial do mundo, com uma área total

segmento alimentar com atuação global, fortemente

de 8.515.692,3 km2, cerca de 92 vezes o território de

indutoras do consumo, permite deduzir que muitas das

Portugal. Com uma população estimada em 201 milhões de

tendências observadas em países mais desenvolvidos

habitantes (dados de 2013), o país é hoje um dos maiores

já influenciam, ou passarão brevemente a influenciar,

mercados consumidores do mundo, com um potencial de

o mercado brasileiro, “importadas” por estas empresas

crescimento muito significativo.

multinacionais.

Considerada a primeira economia da América Latina, e uma

Neste sentido, o Brasil apresenta hoje uma forte

das principais economias emergentes do mundo, o Brasil

similitude das tendências de consumo de alimentos com

ocupa o sétimo lugar no ranking das maiores economias

as encontradas nas principais economias desenvolvidas.

mundiais, segundo o Banco Mundial. Apesar disso, e para

Partindo de uma série de relatórios estratégicos e

2015, a estimativa do Deutsche Bank para o crescimento

casos práticos produzidos e documentados por vários

da economia brasileira é de apenas 0,7%, abaixo da média

organismos e entidades de renome mundial, e cruzando-os

mundial prevista, de 3,6%.

com estudos particularizados para o mercado brasileiro,
concluiu-se que as cinco principais tendências para o

A quebra na confiança dos consumidores, o aumento da

segmento alimentar do Brasil são (1) Sensações, Emoções

inflação, o enfraquecimento do real, a política monetária

e Prazer; (2) Saúde e Bem-estar; (3) Conveniência; (4)

contracionista e o crescente endividamento dos

Fiabilidade e Qualidade e (5) Sustentabilidade e Ética.

consumidores, refletir-se-ão na diminuição do crescimento
dos salários reais, conduzindo à desaceleração do

A estrutura geográfica e socio-demográfica do país é

crescimento do consumo interno.

caracterizada por grandes desigualdades na distribuição
do rendimento: os cinco principais estados brasileiros (São

Ainda assim, as perspetivas para o futuro do mercado

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e

alimentar no Brasil são bastante positivas, devido à

Paraná) são responsáveis por 65,3% do PIB brasileiro; e

expansão (ainda que mais moderada) do rendimento

aos 20% mais pobres da população corresponde apenas

disponível das famílias, à continuada ascensão da classe

2% do rendimento, ao passo que os 2,5% mais ricos

média e à alteração dos hábitos alimentares, que se

dispõem de 30%.

alinham progressivamente com os hábitos das economias
desenvolvidas, numa valorização de qualidade e

Estas diferenças são cruciais na definição de perfis de

diversidade.

consumidor e padrões de consumo e é na compreensão
destas diferenças, e na oferta de produtos direcionados

Entre os principais fatores que determinam as tendências

a cada grupo e região, que se baseia a definição de uma

futuras de consumo, produto, distribuição e comunicação

estratégia de mercado sustentada e sustentável. O

no Brasil estão o aumento da população, nomeadamente

crescimento do consumo interno será alavancado pelo

da população urbana; a alteração da estrutura etária

aumento da procura da classe A1 e A2 por produtos de

da sociedade, nomeadamente o envelhecimento da

maior valor acrescentado - com elevado peso da marca

população; a modificação da estrutura familiar tradicional,

e posicionados num segmento premium – mas também

com a intensificação do papel da mulher no mercado de

pela procura, por parte de consumidores de mais baixo

trabalho; o aumento do rendimento disponível das famílias

rendimento, de uma maior quantidade de produto, a preços

e o aumento do nível educacional e da facilidade de acesso

competitivos.

à informação.
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A grande dimensão do Mercado brasileiro tem atraído

conveniência e relação qualidade-preço. Se por um lado

várias cadeias de distribuição internacionais, em relação

os consumidores brasileiros valorizam a durabilidade das

às quais o pequeno comércio tem vindo a perder quota

conservas (nenhum outro tipo de embalagem garante

de mercado. Entre as principais destacam-se, por ordem

prazos de validade tão longos), é justamente a falta

de importância, o Grupo Pão de Açúcar (participado

de frescura que gera desconfiança. É pois essencial

pelo francês Grupo Casino), o Walmart, o Carrefour, a

informar os consumidores brasileiros das vantagens e

Cencosud e a Makro. A consolidação dos operadores no

desvantagens destes produtos, uma vez que existem

Mercado tem aumentado, com os principais players a

muitos equívocos no que respeita, por exemplo, aos

adquirirem várias cadeias de distribuição nacionais. A

processos de conservação. A fusão da “tradição” com

diversificação dos formatos de loja tem sido transversal a

a “inovação” é uma das principais tendências desta

todas as grandes cadeias de distribuição, com as discount

tipologia de produto no Brasil, bem como a valorização

stores e lojas de conveniência a crescerem a taxas

da saúde dos consumidores. A tipologia de embalagem

particularmente significativas. A expansão para regiões

preferida pelos consumidores é o tetra pack e o vidro,

com menor poder de compra e/ou menor densidade

existindo alguma desconfiança em relação às latas de

populacional também tem sido uma realidade, a par com

alumínio.

a intensificação do comércio online. As marcas próprias
têm crescido em popularidade, segmentando-se de modo

A alteração dos hábitos e preferências dos consumidores

a oferecer tanto produtos de preço reduzido/cabaz básico

brasileiros tem ditado o aumento da procura de molhos

como de alto valor acrescentado (premium).

e condimentos no Brasil - dados do International
Markets Bureau do Canadá indicam que o Brasil é o maior

Altamente valorizado pelos benefícios que traz à saúde, o

mercado para molhos e condimentos da América Latina.

consumo de azeite virgem extra tem vindo a aumentar no

A tendência atual é a da preferência por produtos e

Brasil, embora os custos de importação possam estar a

marcas que já são familiares e nas quais os consumidores

limitar a sua maior utilização, já que a produção nacional

confiam. Nesse sentido, é necessário encorajar os

é ainda incipiente. O consumo de azeite no Brasil tem

consumidores a experimentarem e adquirirem novos

forte influência portuguesa, havendo espaço quer para

produtos: a disseminação de produtos gourmet e

um aumento quer em quantidade quer em qualidade

de alimentos exóticos, bem como a valorização de

e diversidade de azeite importado. O consumidor de

“experiências gastronómicas e culinárias” pode constituir

hoje prefere azeites que sejam equilibrados, numa

uma rampa de lançamento para novos produtos

combinação de sabores amargo, picante e frutado. No

nesta categoria. O aumento do rendimento e do nível

futuro, a tendência será a da valorização de um produto

educacional da população traduzir-se-á numa maior

natural, de produção local, orgânico, e cujo processo

procura por molhos e temperos saudáveis, em versões

produtivo cumpra com um conjunto de princípios

baixas em calorias, gorduras e sal. A par com o setor

éticos e de sustentabilidade. A aposta na educação do

do azeite, o setor de molhos & condimentos é dos que

consumidor, quer em relação às características de um

mais investe em promoção, nomeadamente através do

bom azeite, quer em relação às suas variadas utilizações,

envolvimento emocional do consumidor com o produto.

constitui uma estratégia crucial no desenvolvimento do
mercado.

O crescimento do rendimento disponível e a
diversificação da economia têm alterado o padrão

Embora os enlatados sejam muitas vezes encarados

de consumo brasileiro, com o aumento da procura

como o oposto da comida saudável, a população brasileira

por proteína bovina, leite e produtos lácteos no país,

tem vindo a consumir cada vez mais produtos desta

em detrimento da carne suína. A componente da

tipologia, especialmente vegetais (milho, tomate, ervilha

tradição e da cultura gastronómica é muito relevante

e misturas), carne, peixe e feijão, valorizando a sua

nesta categoria, e em particular no segmento da
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charcutaria. Apesar da modernização das indústrias de

Apesar das políticas públicas de incentivo ao consumo

processamento, os consumidores continuam a privilegiar

de frutas e vegetais, o consumo desta tipologia de

os produtos frescos, em detrimento dos congelados. O

produto no Brasil tem ficado abaixo do indicado pela

valor percebido pelos consumidores de produtos como

Organização Mundial de Saúde (OMS). Ainda assim, o

a carne e seus derivados ainda é altamente influenciado

aumento do rendimento disponível, o maior número de

pelas relações de proximidade com os intervenientes

mulheres que trabalha fora de casa e de indivíduos que

da cadeia de produção e distribuição. O porco ainda

moram sozinhos potencia o aumento das vendas de

é percebido por grande parte da população brasileira

frutas e legumes com algum grau de processamento.

como um animal gordo, criado em condições de higiene

A isto se associa a melhoria da qualidade dos produtos

precárias e alimentado de forma desadequada. Os

oferecidos e a sua presença crescente em redes de

consumidores procuram uma maior variedade de

distribuição. Neste sentido, o aumento de consumo de

cortes, mais pequenos e em formatos e embalagens

alimentos preparados/transformados poderá superar

mais convenientes. Há poucos produtos prontos para

o de frutas e vegetais frescos. A distribuição e oferta

consumo no mercado brasileiro, existindo espaço para

de alimentos apresenta grandes diferenças entre as

progressão, especialmente para produtos frescos pouco

macrorregiões. O Sudeste é responsável por quase 60%

processados. Apesar de existirem diferenças entre

do volume comercializado de frutas no país, seguido do

regiões, os supermercados representam o principal canal

Nordeste e do Sul. A principal tendência da comunicação

de distribuição para a carne fresca. Na comunicação,

neste segmento é a da educação do consumidor para

as tendências passam pelo reforço do conceito de

uma alimentação saudável e a do envolvimento dos

“experiência” associado ao consumo de carne, através da

consumidores nos processos produtivos.

divulgação de receitas realizadas com produtos premium.

No global, e apesar da desaceleração do crescimento do consumo interno no Brasil, ainda existem
várias oportunidades para a entrada no mercado de empresas portuguesas capazes de posicionar
os seus produtos em linha com as principais tendências apresentadas. Produtos que potenciem
a experimentação culinária e enriqueçam a experiência da alimentação; que respondam à
preocupação dos consumidores com a saúde e a boa-forma; que sejam práticos e facilitem a
preparação de pratos e refeições saborosos; que sejam de qualidade e de origem conhecida e
reconhecida; e que cumpram com requisitos de sustentabilidade económica, ambiental e social,
serão crescentemente valorizados pelos consumidores e pelas principais cadeias de distribuição
do país, que têm vindo a alinhar a sua conduta e portfolio de produto com as melhores práticas a
nível internacional.
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I. INTRODUÇÃO
O conceito de “Tendência” utilizado neste estudo pode ser definido como a propensão dos
indivíduos em modificar hábitos já estabelecidos, em resultado de transformações amplas
e complexas nas esferas económica, social, cultural e política da vida em sociedade. Estas
transformações ocorrem à escala global mas têm impactos significativos nas preferências dos
consumidores nacionais.
O Brasil apresenta hoje uma forte similitude das

No global, concluiu-se que apesar da desaceleração

tendências de consumo de alimentos com as

esperada do crescimento do consumo interno no Brasil,

encontradas em outros países do mundo, o que se deve

ainda existem várias oportunidades para a entrada no

principalmente à posição de relevo que o país tem vindo

mercado de empresas portuguesas capazes de posicionar

a assumir no cenário económico, comercial e cultural

os seus produtos em linha com as principais tendências

mundial e à presença no país de muitas empresas

apresentadas.

multinacionais do segmento alimentar, fortemente
indutoras do consumo, que “importam” novos conceitos.
Partindo de uma série de relatórios estratégicos e
casos práticos produzidos e documentados por vários
organismos e entidades de renome mundial, e cruzandoos com estudos particularizados para o mercado
brasileiro, este relatório pretendeu, numa primeira
parte, identificar as principais macro tendências que
influenciam o consumo, o produto, a distribuição e a
comunicação de bens alimentares no Brasil. Concluiuse que as cinco principais tendências para o segmento
alimentar do Brasil são (1) Sensações, Emoções e Prazer;
(2) Saúde e Bem-estar; (3) Conveniência; (4) Fiabilidade
e Qualidade e (5) Sustentabilidade e Ética.
Numa segunda parte, pretendeu-se identificar de que
forma estas macro-tendências influenciam, de modo
mais particular, as tendências do consumidor, de produto,
da distribuição e da comunicação de cinco categorias
de produtos: azeite, molhos & condimentos, enlatados/
conservas, carnes & charcutaria e vegetais & frutas. Para
esse efeito recorreu-se a uma série de casos práticos
e exemplos ilustrativos de empresas brasileiras e/ou
estrangeiras a operar no mercado do Brasil.
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II. O BRASIL
O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior em extensão territorial do mundo,
com uma área total de 8.515.692,3 km2, cerca de 92 vezes o território de Portugal. O território
brasileiro é dividido política e administrativamente em 27 unidades federativas - 26 Estados e 1
Distrito Federal, cuja capital é Brasília.

Figura 1 - Mapa político do Brasil – divisão em
regiões e estados

Os Estados agrupam-se em cinco regiões, que divergem

O Brasil possui uma população estimada em 201 milhões

entre si em termos culturais e socioeconómicos, devido,

de habitantes (dados de 2013), sendo São Paulo a cidade

entre outros fatores, à sua extensão territorial, à desigual

mais populosa, com cerca de 11 milhões de habitantes.

distribuição de recursos naturais e a fatores históricos,

A capital do país, Brasília, tem aproximadamente 2,5

que ditaram a concentração da população numas regiões,

milhões de habitantes, significativamente menos do

em detrimento de outras. Os cinco principais estados

que o Rio de Janeiro (6,1 milhões). Entre outras cidades

brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio

importantes, destaque para Salvador (2,9 milhões de

Grande do Sul e Paraná) são responsáveis por 65,3%

habitantes), Fortaleza (2,4 milhões) e Belo Horizonte

do PIB brasileiro, o que espelha a forte concentração da

(2,4 milhões).

riqueza e a sua desigual distribuição pela população e
pelo território, com consequências no nível e estrutura
do consumo.
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Considerada a primeira economia da América Latina,

Apesar da diminuição do ritmo de crescimento da

o Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking das maiores

economia, e em particular do consumo interno, o Brasil

economias mundiais, segundo o Banco Mundial. Dados

continua a ser um grande mercado consumidor, com

do IBGE apontam para um crescimento do PIB brasileiro

uma classe média em constante renovação. Um número

em 2013 na ordem dos 2,3%, totalizando 2,246 biliões

cada vez maior de agregados familiares integra as

de dólares (World Bank, 2014). Para 2014, o FMI reviu

redes de comércio formal, orientando as suas decisões

as previsões em baixa, sendo a taxa de crescimento

de consumo no sentido de obterem mais qualidade e

estimada de apenas 0,3%. Para 2015, a estimativa

diversidade.

do Deutsche Bank para o crescimento da economia
brasileira não vai além dos 0,7%, abaixo da média
mundial prevista, de 3,6%.
A justificar esta desaceleração do crescimento no
Brasil estão a quebra na confiança dos consumidores,
o aumento da inflação (previsão para 2015 = 6,5%), o
enfraquecimento do real (previsão para o final de 2015 =
R$ 2,72 por dólar) e a política monetária contracionista,
(aumento das taxas de juro de referência para 12,5%)
que, associados ao crescente endividamento dos
consumidores, se refletem na contração do consumo
interno. Apesar da taxa de desemprego ser baixa (5,4%
em 2013, 6,1% em 2015), o crescimento real dos salários
tem diminuído (via aumento da inflação e encarecimento
das importações), o que afeta o consumo das famílias,
que deverá crescer comparativamente menos em 2015.
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III. O CONSUMO INTERNO DE PRODUTOS
ALIMENTARES NO BRASIL
O rápido crescimento da economia do Brasil e o aumento do valor do real face ao dólar até 2011
colocaram o consumo per capita de alimentos acima da média da América Latina.
Apesar disso, e uma vez que não se espera uma manutenção dos níveis passados de crescimento
da economia, o aumento da inflação e o colapso do real (que tem vindo a perder poder de compra
desde julho de 2011) impactarão o poder de compra dos consumidores, moderando o crescimento
do consumo.

Gráfico 1 – Evolução da taxa de câmbio BRL/
USD (Bid Price): Janeiro 2008 - Janeiro 2014
Fonte: OANDA

a. Hábitos & Preferências
do Consumidor Brasileiro
Um estudo realizado pela IBOPE Inteligência, com

O almoço, considerado a principal refeição do dia, é a

recurso a fontes primárias, procurou traçar um perfil de

refeição para a qual o consumidor procura alimentos mais

consumidor brasileiro, elencando hábitos, preferências

substanciais, caseiros e saudáveis. Cerca de 53% dos

e perceções do consumidor em relação a produtos e

inquiridos almoça pelo menos uma vez por semana fora

empresas.

de casa, valorizando as alternativas simples e caseiras.

O estudo sugere que 59% da população brasileira tem o

O jantar é a refeição mais realizada em casa, com 65%

hábito de tomar o pequeno-almoço em casa. O pequeno-

dos inquiridos a afirmar que não janta fora em nenhum

almoço é normalmente uma refeição leve, não sendo

dia da semana. É a refeição com maior diversidade de

regularmente feita em família.

formatos, podendo variar entre um lanche ligeiro, uma
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refeição leve ou um prato substancial, semelhante ao

Entre a população em geral, os locais mais frequentados

do almoço. O jantar é encarado como um momento de

são os restaurantes ao kilo, as “lanchonetes” e as redes

reunião familiar, em redor da mesa e, cada vez mais, em

de fast-food. A escolha destes locais é mais condicionada

redor da televisão.

pela necessidade e por critérios financeiros do que
pelo prazer. Se nos restaurantes ao kilo se consegue

A realização de refeições fora ainda é muito condicionada

reproduzir, em certa medida, a refeição caseira, os

pelas condições financeiras e posição social dos

consumidores não encaram as lanchonetes e cadeias

indivíduos. Verifica-se que quanto maior o nível de

de fast-food como boas alternativas para a realização

escolaridade e rendimento, e quanto mais elevada a

de uma refeição adequada, o que já demonstra algum

classe social, mais frequente é a realização de refeições

grau de preocupação com a saúde e o valor nutricional

fora. Este grupo de consumidores encara a refeição fora

dos alimentos. Os restaurantes à la carte situam-se em

mais como um prazer do que como uma necessidade,

terceiro lugar no ranking, traduzindo a disparidade de

valorizando o jantar como experiência e como uma

rendimento que ainda subsiste no país e que coloca

oportunidade para provar novos sabores e conhecer

entraves à frequência diária destes estabelecimentos,

novos estilos gastronómicos.

que acabam por ser reservados a ocasiões especiais.

PRODUTO

%

Restaurante a peso

27

Lanchonete ou rede de fast-food

19

Restaurante à la carte

18

Padaria

18

Bares

11

de casa

Venda Ambulante

6

Fonte: FIESP/IBOPE

Tabela 1 – Principais locais onde os
consumidores costumam realizar refeições fora

O fim-de-semana tanto é a altura em que se realizam

sabores africanos, portugueses e indígenas; no litoral

mais refeições fora, como é aproveitado para almoços

do Nordeste há grande influência africana na culinária,

em família, com pratos tradicionais, cozinhados pelas

com destaque para o acarajé, vatapá e molho de pimenta;

matriarcas da família, que ainda assumem um papel

no Norte há uma maior influência indígena, no uso da

muito presente na cozinha. Aumenta o número de

mandioca e do peixe; no Sudeste há pratos diversos,

lanches e snacks, aumentando também a sua variedade,

como o feijão tropeiro e angu, ligados aos bandeirantes;

sendo permitidos mais doces, refrigerantes, fritos, etc.,

a pizza e pastas predominam em São Paulo, resultado da

numa associação da alimentação ao prazer e a momentos

influência dos imigrantes italianos, que também se faz

de descontração.

sentir no Sul do país, em pratos como a polenta; nesta
região sente-se também forte influência da culinária

A tradição culinária brasileira difere bastante entre

alemã. O churrasco é típico do Rio Grande do Sul e do

regiões, apesar de, no geral, apresentar influências da

Mato Grosso do Sul.

gastronomia italiana, portuguesa, japonesa, libanesa,
espanhola e alemã. A culinária da região de Salvador
e Recôncavo baiano é amplamente influenciada por
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b. Perceção do Consumidor

Na decisão de compra de produtos industriais, os

Brasileiro dos Produtos

59% dos consumidores a citarem a confiança e

consumidores dão muita importância à marca, com
reconhecimento da marca como principal razão para a

Industrializados

escolha de um produto em detrimento de outro; 47% fala
no sabor, e 32% no enriquecimento nutricional.

Os consumidores brasileiros associam o produto
industrial a alimentos congelados e refeições pré-feitas,

A predominância da marca sobre os outros critérios

percebidas como soluções práticas e convenientes,

decisórios tenderá a perdurar no futuro, ainda que com

apesar de caras e, em certa medida, menos saborosas do

menor margem. Acreditando na maior disponibilidade

que a comida caseira.

de informação no futuro, os consumidores preveem uma
maior consciencialização dos indivíduos com a qualidade

Produtos industriais como a margarina, o leite

de vida e a saúde, valorizando por isso produtos de mais

condensado ou o iogurte, não são percebidos como

qualidade e com menor utilização de produtos químicos.

“industriais”, pelos consumidores, por estarem mais
difundidos e integrarem as ementas diárias. São por

Os produtos que, quando lançados, mais despertam

isso produtos que não sofrem o impacto da perceção

desejo são os iogurtes (32%), as bolachas (28%),

negativa que alguns produtos de outro cariz provocam

os sumos (27%), os chocolates (25%), os queijos

em consumidores mais conscienciosos.

(24%), os alimentos congelados/semiprontos (21%)
e, curiosamente, o arroz (19%). É mesmo no arroz que

O consumidor brasileiro não aprecia os enlatados,

a marca exerce mais importância na escolha (44% dos

principalmente enlatados de comida pronta, como a

inquiridos), seguido do feijão (36%), do café (32%) e do

feijoada. Nesse contexto, as embalagens em lata são

leite (24%), produtos que são a base da alimentação de

as mais criticadas e as de vidro e tetra pack, as mais

grande parte dos brasileiros.

elogiadas e desejadas.

BRASIL
FATORES

HOJE

FUTURO

Ter marca em que confio ou conheço

59

42

Ser saboroso

47

31

Ser nutritivo, com vitaminas adicionadas

32

33

Ser de Qualidade

29

35

Ser Barato

28

23

Ter menos agroquímicos

19

29

Ter menos conservantes

23

33

Tabela 2 – Critérios tidos em conta na decisão
de consumo
Fonte: IBOPE Inteligência
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De acordo com o mesmo estudo, as ações empresariais
com mais impacto no consumidor são o investimento
em projetos sociais e ambientais, a disponibilização
de um canal de apoio ao consumidor e a divulgação de

c. Principais Grupos de
Consumidores

informações atualizadas sobre as características e os

A estrutura socio demográfica do país é caracterizada por

benefícios dos produtos.

grandes desigualdades na distribuição do rendimento:
aos 20% mais pobres corresponde apenas 2% do

Neste contexto, 40% dos inquiridos no estudo da IBOPE

rendimento, ao passo que os 2,5% mais ricos dispõem

referiram a televisão como canal primordial na divulgação

de 30%. A evolução recente do país tem ajudado a

de informação sobre produtos alimentares, seguido

minorar esta diferença mas há ainda um longo caminho a

dos médicos e nutricionistas e da Internet. Apenas 1%

percorrer.

dos inquiridos referiu a leitura dos rótulos como fonte
de informação sobre alimentos, apesar de 23% dos

Estas diferenças são cruciais na definição de perfis de

inquiridos afirmar ler sempre os rótulos e 52% referir

consumidor e padrões de consumo e é na compreensão

que, a principal informação procurada, é o número de

destas diferenças, e na oferta de produtos direcionados

calorias, seguindo-se a quantidade de gordura, colesterol

a cada grupo que se baseia a definição de uma estratégia

e açúcar (por esta ordem de importância).

de mercado sustentada e sustentável.

A procura de informações sobre calorias é maior entre

Para a FGV (Fundação Gertúlio Vargas) uma família

mulheres (57%), entre os mais escolarizados (63%) e

brasileira é considerada de classe média (classe C)

entre os mais ricos (63%). Quanto mais baixas forem

quando o agregado familiar apresenta um rendimento

a classe social e a escolaridade, maior é a preocupação

mensal entre os R$ 1.064 e R$ 4.591. A chamada elite

com a quantidade de colesterol contida nos alimentos

económica (classes A e B) tem rendimento superior a R$

industrializados.

4.591, enquanto a classe D (que os brasileiros chamam
remediados) ganha entre R$ 768 e R$ 1.064. A classe E
(pobres), por sua vez, reúne famílias com rendimentos
abaixo dos R$ 768.
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Em agosto de 2008, a revista brasileira Época analisava
o perfil das famílias da nova classe média. Em baixo pode
ler-se um estrato dessa reportagem, para uma melhor
compreensão, em termos sociológicos, da realidade do
consumidor brasileiro:

“Classe média, eu?”A idéia surpreende Josineide Mendes Tavares, uma
manicure de 34 anos, moradora da Rocinha, a favela mais conhecida do
Rio de Janeiro. Sua freguesia, formada por mulheres da zona sul, que
Josineide atende em domicílio, proporciona uma renda de R$ 1.500 a R$
2 mil por mês. Ela e os dois filhos pequenos vivem numa casinha de 35
metros quadrados. Lá dentro, ela tem uma televisão de tela plana de 29
polegadas, nova, equipada com serviço de TV por assinatura e DVD. Fãs
de Cartoon Network e Discovery Kids, as crianças assistem à televisão
sentados nas cadeiras de uma pequena mesa de jantar, porque na sala
apertada não cabe um sofá. O fogão de quatro bocas é antigo, mas o
freezer e a geladeira, Josineide acaba de comprar. Na laje, um extenso varal
com roupas da moda e uma lavadora de última geração. “Compro tudo
em parcelas a perder de vista”, diz ela. Ainda faltam um computador e um
videogame. Ah!, sim. Josineide quer mais um celular. Ela já tem dois, mas diz
precisar do terceiro para estar sempre à disposição da clientela. Josineide
e os filhos formam uma família típica da nova classe média brasileira,
segundo uma pesquisa divulgada na semana passada pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), do Rio. De acordo com esse estudo, nos últimos seis
anos cerca de 20 milhões de brasileiros deslocaram-se da base para o miolo
da pirâmide social. Até há pouco tempo classificados como pobres ou muito
pobres, eles melhoraram de vida e, como Josineide, começam a usufruir
vários confortos típicos de classe média. Sua ascensão social revela uma
excelente novidade: pela primeira vez na História, a classe média passa a
ser maioria no Brasil.”
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Porém, há importantes nuances sobre o comportamento
desta nova” classe média brasileira”, que não podem
ser ignoradas quando se realizam estudos de Perfil
e Comportamento de Consumidor. A socióloga
e investigadora brasileira, Doutora RUDÁ RICCI,
consegue traduzir de forma clara os valores culturais e
comportamentais associados a esta “nova” classe social,
que afetam de forma muito importante o comportamento
do consumidor:

A nova classe média é muito distinta, em imaginário, que a classe média
tradicional de nosso país. Não têm hábito de leitura e são absolutamente
pragmáticos. Assim, valores universais e regras gerais são colocados sob
suspeição com facilidade, a não ser que vinculadas aos valores religiosos.
Porque lêem pouco, não são facilmente convencidos pelas manchetes
de jornais. A grande imprensa ainda não descobriu este filão e continua
empregando editores oriundos – ou com ideário – da classe média
tradicional, que hoje transita entre certo liberalismo comportamental
e conservadorismo político. O inverso, obviamente, dos valores dos
emergentes. Porque os emergentes são pragmáticos e religiosos, não
necessariamente nesta ordem e nem mesmo mantendo coerência entre
discurso e prática. O fato é que os formadores de opinião são outros.
Os emergentes valorizam mais espaços de socialização em suas casas.
Talvez porque a distribuição de cômodos das residências de seus pais e
avós não garantisse privacidade. Um interessante artigo de Alberto Carlos
Almeida, publicado no suplemento EU&, do jornal Valor Econômico (final
de semana de 20 a 22 de março) revelou que 52% dos consumidores
de baixa escolaridade desejariam reformar a cozinha de sua casa. O
quarto é o espaço da intimidade, de culto à individualidade para a classe
média tradicional. Mas nem sempre o é para a residência passada dos
emergentes.
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Dados de 2014, indicam que a classe média brasileira1

As classes mais ricas (A1 e A2) representam 2,8% da

representa já 54% da população do país, o equivalente

população e 15,6% do total dos gastos das famílias

a cerca de 108 milhões de pessoas. A previsão é de que

brasileiras. Os agregados familiares que pertencem a

até 2023, essa parte da população, também chamada

esta categoria têm vidas atribuladas e preenchidas mas

de classe C, chegue aos 58%. Dados revelam que em

procuram manter-se informados sobre as propriedades,

2013, os consumidores deste grupo gastaram mais de

benefícios e malefícios dos produtos alimentares.

R$ 1,17 biliões, movimentando 58% do crédito no Brasil.

Demonstram maior poder de crítica em relação aos

A classe C está mais concentrada na Região Sudeste

componentes industriais usados na preservação

(43%) seguida pelas regiões Nordeste (26%), Sul (15%),

de alimentos. Valorizam, e, muitas vezes, priorizam

Centro-Oeste (8%) e Norte (8%).

empresas com um posicionamento sustentável.

Os consumidores deste grupo optam normalmente por

Os consumidores deste grupo tendem a encarar o ato

refeições em casa; quando a sua atividade profissional

de cozinhar mais como um hobby do que uma obrigação

não lho permite, é usual levarem a refeição pronta de

quotidiana, valorizando a experimentação de novas

casa. O Preço é por isso um critério importante na escolha

receitas e produtos, além da aparência dos pratos,

de maioria dos produtos de consumo, inclusive os

alimentos e produtos.

alimentares.

Gráfico 2 - Classes de Rendimento no Brasil (2012)

1

Fonte: Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas (Abep), em

2014
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d. Perspetivas dE evolução
futura do consumo
interno de alimentos
Apesar da desaceleração do crescimento económico

Em 2010, as despesas do consumidor brasileiro em

prevista para 2015, as perspetivas para o futuro do

alimentação e bebidas não alcoólicas rondaram os 20%

mercado alimentar no Brasil são bastante positivas,

do rendimento. Previsões a cinco anos do Business

devido à expansão do rendimento disponível das famílias

Monitor International, apresentadas na tabela em

(ainda que a taxas mais moderadas), à continuada

baixo, estimam um aumento sustentado do consumo de

ascensão da classe média e à alteração dos hábitos

alimentos per capita entre 2013 e 2018, a uma taxa anual

alimentares que, com o mais fácil acesso à educação e à

composta de 7,4%2.

informação, se alinham progressivamente com os hábitos
das economias desenvolvidas, numa valorização de
qualidade e diversidade.

INDICADORES DO CONSUMO ALIMENTAR – DADOS HISTÓRICOS E PREVISÕES (2013 – 2018)

2013e

2014f

2015f

2016f

2017f

2018f

Food consumption BRL bn

473.9

511.9

554.7

600.5

650.1

703.9

Food consumption BRL per capita

2,365.1

2,533.9

2,723.5

2,925.7

3,144.2

3,380.2

Food consumption, US $bn

219.4

222.9

233.1

258.8

288.9

324.4

Food consumption, US per capita

1,094.9

1,101.7

1,144.3

1,261.1

1,397.4

1,557.7

Tabela 3 – Indicadores do consumo alimentar – dados históricos e

O crescimento do consumo interno será alavancado pelo

previsões (2013 – 2018)

aumento da procura de produtos de maior valor, com

e/f = BMI estimate/forecast. Source: Agency for Statistical and
Geographic Information, BMI/BMI calculation

elevado peso da marca e posicionados num segmento
premium, mas também pela procura, por parte de
consumidores de mais baixo rendimento, de mais
quantidade de produto.
A confiança da indústria na manutenção do crescimento
do consumo reflete-se tanto no investimento em
unidades produtivas como na renovada atenção das
multinacionais ao mercado brasileiro.

2

Estas previsões foram efetuadas antes da revisão em baixa do

crescimento da economia brasileira para 2015, pelo que se poderá verificar uma
redução na taxa de crescimento referida
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BRASIL

25

ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM MERCADOS
INTERNACIONAIS E NOVAS TECNOLOGIAS
BRASIL

IV. DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR

A popularidade das lojas de conveniência também tem

NO BRASIL

consumidores urbanos de classe média e média-alta, que

crescido no país, à medida que aumenta o número de
valorizam soluções convenientes e práticas, alinhadas

O dinamismo da economia brasileira na última década

com a oferta dos países desenvolvidos. Para o período

traduziu-se numa oportunidade de crescimento ímpar

entre 2013 e 2018 espera-se um crescimento deste

para o setor da grande distribuição. Para o período entre

segmento de cerca de 10%.

2013 e 2018, espera-se um crescimento das vendas da
grande distribuição a uma taxa anual composta de 7,9%,

Os grandes desafios para o setor da distribuição no

inferior aos 12,4% verificados entre 2003 e 2013.

Brasil são a construção de uma estratégia que permita
tirar partido de um enorme mercado consumidor, do

Apesar de ter atravessado a crise de 2007/2008

qual grande parte ainda dispõe de rendimentos muito

com sucesso, as perspetivas de abrandamento do

baixos. É crucial que a distribuição brasileira consiga

crescimento económico e de moderação do consumo

atrair e fidelizar estes grupos de baixo rendimento, uma

fazem com que o crescimento esperado para os próximos

vez que, no futuro estes consumidores constituirão a

cinco anos no segmento da grande distribuição seja

classe média do país. Ao mesmo tempo, a distribuição

inferior ao verificado até agora. A diminuição do preço

lida com uma classe média e média alta cada vez mais

dos produtos alimentares colocará constrangimentos à

forte e exigente. As grandes cadeias de distribuição têm

manutenção das margens praticadas até agora, abrindo

conseguido balancear as duas realidades, principalmente

espaço à concorrência pelo preço. Apesar disso, e dado

através das marcas próprias, que abrangem produtos de

o relativo subdesenvolvimento da indústria no país, que

preço reduzido/linha básica e de alto valor acrescentado

não tem grande poder negocial, o segmento da grande

(premium).

distribuição manter-se-á forte.
A abrangência territorial das redes de distribuição ainda
Os supermercados continuarão a dominar as vendas

é fortemente condicionada pelas dificuldades logísticas

em valor mas o peso das lojas de conveniência,

que a falta de infraestruturas, nomeadamente redes

hipermercados e outlets tende a aumentar, sendo de

viárias de qualidade, coloca. No médio longo prazo,

esperar crescimento das vendas a taxas superiores às

espera-se uma melhoria destas condicionantes, através

dos supermercados.

do Porgrama de Aceleração do Crescimento3.

A popularidade dos hipermercados tem vindo a

O retalho alimentar equivale a cerca de 30% das vendas

aumentar, tanto pela sua grande dimensão como pelas

do retalho total no Brasil e a 7% do PIB. Nos últimos

margens que conseguem praticar, oferecendo aos

anos as tradicionais mercearias de bairro têm vindo a

consumidores produtos a preços bastante apelativos.

perder quota de Mercado para as grandes cadeias de

Lojas mais pequenas em formato discount também

distribuição, realidade que se começou a desenvolver

registarão taxas de crescimento muito significativas

a partir de 1994, com a implementação do Plano Real.

(ainda que partindo de um patamar de penetração de

A liberalização da economia do Brasil favoreceu o

mercado bastante inferior), tirando partido do elevado

investimento direto estrangeiro no setor da distribuição.

número de consumidores de rendimento médio-baixo

Hoje, o aumento do poder de compra de uma grande

no Brasil, e beneficiando do investimento das grandes

faixa de consumidores, além da posição estratégica que

cadeias de distribuição que passarão a integrar este
formato.

3

Programa do governo federal brasileiro que pretende acelerar o

crescimento econômico do Brasil, prevendo investimentos totais de R$ 503,9
mil milhões; uma das suas prioridades é o investimento em infraestruturas:
saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos, entre outros.
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o Brasil detém na América Latina, tem atraído algumas

As pequenas lojas mantêm-se populares entre

das maiores empresas de distribuição do mundo. A

consumidores que valorizam a conveniência, e

distribuição alimentar no Brasil é por isso altamente

privilegiam a proximidade em relação à grande

internacional, com a maioria dos líderes do segmento a

disponibilidade de espaço (que normalmente ocorre

pertencerem a grupos internacionais.

em áreas com menor densidade populacional ou de
construção, inevitavelmente mais distantes dos grandes

Nos últimos anos tem-se assistido à concentração e

centros urbanos). As grandes cadeias de distribuição

consolidação do segmento da distribuição. Cerca de

têm por isso investido em lojas de tamanho médio ou

12 das 20 maiores redes de supermercados em 1997

pequeno, ainda que mantendo os hipermercados. As

foram absorvidas por outros grupos desde então, sendo

lojas de conveniência têm ganho quota de mercado, a

o controlo da distribuição no Brasil um dos assets mais

maioria em associação com bombas de gasolina.

cobiçados no mundo. Os principais grupos que têm
disputado este controle são o grupo Casino, o francês
Carrefour e o americano Walmart. Apesar disso, e
comparativamente com muitos países ocidentais, o
mercado ainda é bastante pulverizado. A competição
pela liderança tem tornado as fusões e aquisições cada
vez mais dispendiosas.
Grande parte dos operadores da distribuição concentrouse inicialmente no sudeste do pais, região mais
abastada e populosa, bem como no nordeste. Com o
passar do tempo, as cadeias de distribuição foram-se
expandindo, deixando de se restringir a São Paulo e
começando a operar também no Rio de Janeiro (menos
rico mas mais populoso). À medida que as grandes
cadeias de distribuição procuram captar a atenção dos
consumidores de baixa e média classe, este movimento
tenderá a intensificar-se.
Apesar do número e quota de Mercado dos hipermercado
ter aumentado nos últimos anos (e de se esperar
uma persistência desta tendência até 2018), os
consumidores foram mais dependentes deste tipo de
estabelecimento até 1994, uma vez que, para contornar
a inflação galopante, se praticava regularmente o
açambarcamento, com as famílias e comerciantes a
comprar grandes volumes de uma só vez. Assim que a
inflação foi controlada pelo governo, os consumidores
alteraram o seu comportamento e preferências de
consumo, forçando os retalhistas a investirem e
desenvolverem novos formatos de loja: supermercados,
discount stores e, mais recentemente, plataformas para
compras online.
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A. Grupo Pão de Açúcar
O maior retailer do Brasil é o Grupo Pão de Açúcar, antiga
CBD – Companhia Brasileira de Distribuição, participada
desde 2012 pelo Grupo Casino, um dos líderes mundiais
na distribuição de alimentos. Maior empregador privado
do Brasil, com mais de 154 mil colaboradores e 200 lojas,
conta com uma infraestrutura logística constituída por 56
centros de distribuição e entrepostos.
A estrutura de negócio do GPA está dividida em
5 Unidades de Negócios, das quais se destacam
a Multivarejo, da qual fazem parte as cadeias de
distribuição Extra e Pão de Açúcar e a Assaí Atacadista,
um dos mais tradicionais grossitas do país, que atende
os mais variados públicos: transformadores, pequenos
comerciantes e consumidor final.
O Pão de Açúcar é o supermercado de vizinhança,
que valoriza a conveniência num ambiente acolhedor,

Figura 2 – Loja Pão de Açúcar

disponibilizando serviços como consultoria de vinhos
e queijos, e afirmando-se como referência nacional em
inovação, saúde e sustentabilidade. Com o objetivo de
oferecer mais conveniência aos seus clientes, a marca
também opera a Drogaria Pão de Açúcar.
O Pão de Açúcar conta ainda com uma linha bastante
ampla de marcas próprias: Taeq,( alimentação balanceada
e saudável, produtos orgânicos, etc.) Qualitá (qualidade
premium) Casino (produtos importados - biscoitos,
chocolates, cereais, chás, geleias, molhos, enlatados,

Figura 3 – 11ª Maratona de Revezamento (Pão de Açúcar)

congelados), Caras do Brasil (comércio local, pequenos
produtores), Club des Sommeliers (vinhos) e Finlandek
(produtos para cozinha, cama, mesa, banho e decoração).
Em 1995, o Grupo Pão de Açúcar lançou a primeira loja de

Em junho de 2014 surgiu a primeira loja Minuto Pão de

comércio eletrónico de alimentos do país, o Pão de Açúcar

Açúcar, marcando a estreia da operação da marca num

Delivery; em 2000, foi pioneiro ao criar um programa

novo formato, com foco na conveniência das compras do

de relacionamento, o Pão de Açúcar Mais; e em 2008

dia-a-dia. A expectativa é fechar o ano de 2014 com 30

apresentou o primeiro modelo de loja verde. A marca é

novas lojas Minuto Pão de Açúcar.

reconhecida pelo consumidor por incentivar a prática do
consumo consciente e de um estilo de vida saudável, dos

Os formatos da cadeia Extra - Extra Hiper, Extra

quais as “Maratonas de Revezamento”, criadas há mais de

Supermercado e Minimercado Extra - foram pensados

20 anos, são um exemplo.

para suprir as necessidades das famílias nas mais
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diversas ocasiões de compra: o Extra Hiper oferece, num
único local, soluções integradas de produtos e serviços
com preços competitivos, tendo uma ampla variedade
de produtos alimentares e não alimentares; o Extra
Supermercado oferece um portfolio completo para o
dia-a-dia, com destaque para o talho e para a padaria;
o Minimercado Extra é um supermercado de bairro,
direcionado à compra prática, rápida e conveniente
de alimentos para o dia-a-dia, com destaque para os
produtos perecíveis.
O grupo também detém uma cadeia de produtos
eletrónicos e eletrodomésticos, uma tendência crescente
no mercado brasileiro. O crescimento do grupo deveuse principalmente à aquisição progressiva de pequenas
redes de retalho, que foram perdendo competitividade
em face do aparecimento dos grandes operadores (por
exemplo, os Supermercados Rossi Monza e o cash-andcarry Assai Atacadista, de São Paulo). A tendência de
consolidação será crescente dada a desaceleração do
crescimento da economia, que deixará mais vulneráveis
outros pequenos grupos.

Figura 4 – Cadeia de distribuição Extra

B. Walmart
O Walmart está presente no Brasil desde 1995 e tem
vindo a crescer desde então, afirmando-se hoje como o
2º maior player no segmento da distribuição no Brasil.
Inicialmente a operar a partir de São Paulo, hoje o grupo
americano cobre todo o território nacional através da
plataforma de e-commerce de que dispõe. Está presente
em 18 Estados e também no Distrito Federal, nas regiões
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, através de mais
de 550 unidades. Para atender aos diferentes perfis de
consumidor, o Walmart trabalha com vários formatos:
hipermercados, supermercados, clubes de compra, lojas
grossistas e de vizinhança.
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Com sede em Barueri/Alphavile (SP), a empresa tem
escritórios regionais em Porto Alegre (RS), Curitiba (PR),
Salvador (BA) e Recife (PE).
Em 2004, o Walmart comprou a cadeia de híper e
supermercados Bompreço no nordeste brasileiro, até
então detida pelo grupo holandês Ahold. Em Dezembro
de 2005, o grupo comprou as operações da portuguesa
SONAE no Brasil, num total de 140 lojas.
Figura 5 – Cadeia de Distribuição Walmart

Hoje o grupo dispõe, no Brasil, de três marcas de
hipermercados: Walmart (+/- 7.500 m2; produtos
eletrónicos, têxteis, livros, CDs e DVDs, brinquedos,
artigos de papelaria e pet, itens de limpeza, de
jardinagem, alimentos frescos e industrializados);
Hipermercados Big (mais focados no preço;
disponibilidade de artigos semelhante aos híper Walmart;
tradicional no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul) e Hiper Bompreço (tradicional no Nordeste do
Brasil). Dispõe ainda de três redes de supermercados:
Bompreço (mix de 15 mil itens entre alimentos, artigos
de higiene, limpeza e bazar), Mercadorama, no Paraná
(especialmente focado na secção de perecíveis –
produtos hortícolas, fruta, peixaria e talho) e Nacional
(grande variedade de produtos perecíveis, proximidade
no atendimento, preços 10% mais baixos do que
concorrência local; Santa Catarina e Rio Grande do Sul).
Além disso, o grupo detém ainda lojas cash & carry (Maxxi
Atacado), direcionadas às classes C e D e a pequenos
comerciantes. Inclui artigos alimentares além de
artigos de limpeza, maquinaria, têxteis, etc. As lojas de
vizinhança “TodoDia” são direccionadas às classes C, D e
E, localizando-se em zonas mais afastadas dos grandes
pólos comerciais. Disponibilizam não mais de 4000
referências e são particularmente focadas em produtos

Figura 6 – Supermercados Nacional e Mercadorama

de higiene e limpeza, apesar de também incluírem
hortícolas, fruta, padaria, talho.
O clube de compras Sam´s Club oferece um mix de
produtos diferenciados, importados e com embalagens
exclusivas. São itens especialmente desenvolvidos
e selecionados para responder à procura de
empreendedores e consumidores finais. São cerca
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de 6300 itens entre alimentos, produtos de limpeza,
vestuário, utilidades domésticas e eletrónicos. A gama
de produtos é continuamente aprimorada. Para comprar
num dos 27 clubes da rede, o cliente (consumidor final
ou comerciante) deve tornar-se sócio, o que implica uma
anuidade.
Quase todos os formatos e respetivas marcas do grupo
dispõem de plataformas para venda online. Apenas os
supermercados Mercadorama e Nacional descontinuaram
este canal. Tal como os seus principais concorrentes,
muitos dos espaços Walmart também oferecem serviços
complementares: farmácias, lojas de fotografia, postos
de combustível, restaurantes e cafetarias.
A cadeia americana também dispõe de uma ampla gama
de produtos de marca própria. No final de 2012 incluía

Figura 7 – Anúncio Sam’s Club

mais de 1.700 itens em diversas categorias. O valor
médio da maior parte deles é 10% a 20% inferior aos
similares de marca.

C. Carrefour

O Walmart é um operador particularmente preocupado

A grande cadeia francesa de retalho Carrefour entrou no

com a sustentabilidade: todas as empresas candidatas

Brasil em 1975. Presente há 40 anos no Brasil, o grupo

a fornecedoras devem atender a critérios de qualidade

está em constante transformação, reinventando os seus

que abrangem tanto as instalações industriais como as

canais para oferecer “a melhor experiência de compra”

características do produto, respeito ao meio ambiente

aos mais de 19 milhões de clientes que passam pelas

e condições de trabalho adequadas. A companhia

suas lojas todos os meses. Com cerca de 250 unidades

aplica testes sensoriais e laboratoriais de perceção de

espalhadas por todo o país, sob as marcas Carrefour,

qualidade, fazendo uma análise de benchmarking em

Carrefour Bairro, Carrefour Express, Atacadão e Supeco,

relação a produtos referência de mercado procurando

a empresa conta com diversos formatos de lojas.

envolver os fornecedores em ações de promoção da
sustentabilidade.

A expansão da área de atividade do grupo numa lógica de
complementaridade fomentou a atuação no segmento de

Todas as embalagens cartonadas empregadas nas

postos de combustíveis, drogarias e serviços financeiros,

marcas próprias são certificadas pelo Forest Stewardship

possibilitando assim a disponibilização de uma oferta

Council (FSC) e usadas para transmitir informações sobre

ampla de serviços. Este tem sido, aliás, um caminho

sustentabilidade e reciclagem. Quando os produtos

seguido por quase todos os grupos da distribuição,

apresentam diferenciais de sustentabilidade, recebem

que têm lançado cartões bancários com a marca do

uma rotulagem específica criada em 2010 pelo Walmart.

supermercado e disponibilizam aos consumidores
o financiamento da compra nos supermercados em
condições especiais. Em linhas gerais o Itaú é hoje
parceiro do Pão de Açúcar, Magazine Luiza e Carrefour,
enquanto o Bradesco tem parceriais estabelecidas com a
C&A, Casas Bahia e da Cencosud. Importante referir que,
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no Brasil, a compra com recurso ao Crédito ao Consumo
(“parcelado”) é essencial para sustentar o consumo da
classe média.
Com uma estrutura logística composta por 38 unidades,
dividida entre centros de distribuição, plataformas
e centrais grossistas, a empresa contribui para o
abastecimento em 24 Estados. Em 2014, a empresa
faturou mais de R$ 34 mil milhões no Brasil, ocupando a
segunda posição entre todos os países nos quais o grupo
Carrefour atua.
O conceito de private label foi introduzido pelo grupo
no Brasil em 1989, rapidamente consolidando a sua
posição como uma das marcas mais completas do
mercado. Atualmente, a marca conta com cerca de 10
mil produtos em diversas categorias, desde produtos
alimentares a roupas e itens para casa. Divide-se
em quatro segmentos, respondendo às principais
tendências do mercado: Segmento Premium – Saudável
(Produtos Premium feitos com ingredientes refinados
e exóticos para que toda refeição seja um momento
especial e Linha Viver, produtos com fórmulas naturais

Figura 8 – Marcas Próprias Carrefour Brasil

e nutritivas); Segmento Coração de Mercado, que
inclui as subcategorias de Carrefour Kids e Carrefour
baby, particularmente vocacionados para a qualidade e
segurança alimentar); Segmento Económico e Selo de
Qualidade (garantia de origem).
Em 2011 o Carrefour entrou em negociações com a GPA
no sentido de realizarem uma fusão, sem sucesso.
Em 2012, e como parte do seu plano de reestruturação,
o Carrefour suspendeu o seu canal de e-commerce,
afirmando que se pretende focar noutras áreas de
atuação daqui para frente, nomeadamente no seu canal
grossista (Atacadão) e na revitalização das lojas físicas
com o conceito de “nova geração”, disponibilizando nos
supermercados um volume maior de produtos e serviços
num espaço mais sofisticado.
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D. Cencosud
O retalhista chileno Cencosud ocupa a 4ª posição como
maior retailer alimentar no Brasil, depois da aquisição dos
Supermercados Bretas em 2010 e da Prezunic em 2011.
Conta com mais de 360 estabelecimentos distribuídos
por oito estados. Opera sob as bandeiras GBarbosa
(supermercados, farmácias e eletro shows), Mercantil
Rodrigues (“atacarejo” - preços de grossita, com serviços
de retalho, como embalagens e embaladoras), Perini
(delicatessen, com serviços de padaria, pastelaria e
loja gourmet, vocacionada para a venda de produtos de
fabrico própria e de produtos gourmet como azeites,
vinhos e chocolates), Bretas (supermercados) e Prezunic
(supermercado, eleito great place to work, inaugurou
a primeira ecoloja em 2007 em Botafogo, na Zona Sul
do Rio de Janeiro, apostando em soluções inteligentes
voltadas para a economia de recursos naturais e a
preservação do ambiente).

Figura 9 –Supermercado Prezunic

E. Makro
O grossista Makro, subsidiária da empresa holandesa
SHV Holdings N.V. dispõe de 78 lojas em 21 estados,
incluindo o distrito federal.
O Makro chegou ao Brasil em 1972 e a primeira loja foi
instalada na cidade de São Paulo, localizada na Vila
Maria. Atualmente, o Makro possui 78 lojas espalhadas
por quase todos os estados do Brasil, sendo 28 lojas no
estado de São Paulo, e a mais recente é a Makro da cidade
de São Carlos, inaugurado a 19 de novembro de 2013. A
empresa tem planos para continuar a abrir mais lojas. É a
sétima maior empresa retalhista do Brasil (considerando
que também vende ao consumidor final) segundo o
ranking do Ibevar de 2012.
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PREVISÕES
As tabelas em baixo apresentam dados de 2013 e
previsões do BMI para o período entre 2014 e 2018, para
as vendas do segmento da distribuição no Brasil. Esperase um aumento da prevalência da grande distribuição em
relação ao pequeno comércio, com os supermercados a
manterem a liderança.
Vendas a Retalho da Grande Distribuição, por formato – dados históricos e previsões (2013-2018)

2013e

2014f

2015f

2016f

2017f

2018f

Supermarkets sales, BRLbn

120.3

128.3

140.4

152.0

165.6

165.6

Supermarkets sales, US$bn

56.6

56.4

57.9

63.3

73.6

73.6

Hypermarkets sales, BRLbn

32.5

34.4

36.8

39.4

42.3

42.3

Hypermarkets sales, US$bn

15.3

15.1

15.2

16.4

18.8

18.8

Discount stores, BRLbn

26.1

28.3

31.0

34.1

37.5

37.5

Discount stores, US$bn

12.3

12.5

12.8

14.2

16.7

16.7

Convenience stores sales, BRLbn

11.2

12.3

13.9

15.0

16.6

16.6

Convenience stores sales, US$bn

5.3

5.4

5.6

6.3

7.4

7.4

Total mass grocery retail sales, BRLbn

190.1

203.4

221.9

240.5

262.0

262.0

Vendas , por formato (%)

2012

2013

Organizadas/ Grande Distribuição

60

75

Não Organizadas/Independentes

40

25

Tabelas 4 e 5 – Vendas por tipo de loja
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TENDÊNCIAS
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V. TENDÊNCIAS
A. Definição de Tendência

B. Fatores Que Determinam
Tendências

O conceito de “Tendência” utilizado neste estudo
pode ser definido como a propensão dos indivíduos

Entre os principais fatores que determinam as

em modificar hábitos já estabelecidos, em resultado

tendências futuras de consumo, produto, distribuição e

de transformações amplas e complexas nas esferas

comunicação no Brasil estão o aumento da população,

económica, social, cultural e política da vida em

nomeadamente da população urbana; a alteração

sociedade. Estas transformações ocorrem à escala

da estrutura etária da sociedade, nomeadamente

global, e têm impactos nas preferências e hábitos dos

o envelhecimento da população; a modificação da

consumidores nacionais.

estrutura familiar tradicional, com a intensificação do
papel da mulher no mercado de trabalho; o aumento do

Se, no passado, estes movimentos levavam anos

rendimento disponível das famílias e o aumento do nível

a produzir alterações substanciais nas escolhas e

educacional e da facilidade de acesso à informação.

preferências do consumidor, atualmente constatase uma redução exponencial dos intervalos de
tempo necessários à ocorrência de transformações
significativas, dada a intensidade com que as
transformações ocorrem e a velocidade com que se
disseminam.
Ora, as alterações nas escolhas e preferências dos
indivíduos implicam alterações nos hábitos de consumo
e de compra, que, por sua vez, deverão gerar soluções da
indústria de alimentos, do retalho e da restauração, no
sentido de melhor adequarem a sua oferta de produtos e
serviços aos consumidores.
Essas soluções devem abranger todas as dimensões
do processo produtivo, introduzindo inovação desde
a conceção, desenvolvimento e produção do produto,
até ao desenvolvimento e comunicação da marca, à
embalagem e distribuição.
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a) Demografia

e nutritivas. No segmento das mulheres acima dos 45
anos, muitas consumidoras consideram que, apesar da

Entre 1950 e 2009, o Brasil registou um crescimento

conveniência ser importante, não justifica a aceitação

relativo da população de 2,19% por ano, o que implicou

plena de processos percebidos como pouco naturais – a

um aumento significativo na procura por alimentos.

congelação, por exemplo. Muitas mulheres deste grupo
optam por preparar os alimentos, congelando-os para

Em 2013 a população brasileira cresceu 0,9%

uso posterior.

relativamente a 2012, alcançando uma população
estimada de 201 milhões de habitantes. A tendência será

No Brasil, o êxodo rural ocorre desde antes de 1950,

para que o ritmo de crescimento da população caia até

tornando o crescimento populacional rural negativo a

2042, ano em que se espera que a população brasileira

partir de 1970. As mudanças nos rácios de urbanização

estabilize nos 228,4 milhões.

provocam alterações no mercado de alimentos, uma vez
que a migração dos indivíduos é motivada pela procura

A proporção de casais sem filhos aumentou três pontos

de uma melhoria do rendimento e da qualidade de vida,

percentuais entre 1998 e 2008, passando de 13,3%

que se traduz progressivamente na maior procura por

para 16,7%. Até 2030 espera-se uma redução da taxa

produtos de maior valor acrescentado. Em áreas urbanas,

de fertilidade de 1,77 para 1,5. Esta diminuição no

há uma tendência crescente para a valorização de

número médio de filhos por mulher, aliada ao aumento

produtos mais convenientes, à medida que os estilos de

da esperança média de vida (que atualmente se situa

vida se aproximam dos do mundo desenvolvido.

nos 74,5 anos – 78,2/Mulheres e 70,9/Homens)
tenderá a provocar o envelhecimento da população,
com os desafios e oportunidades que isso trará em
várias frentes, nomeadamente em termos de oferta de
produtos adaptados a esse segmento consumidor.
Ganha importância o segmento de consumo composto
pelas mulheres acima dos 45 anos, que demonstram uma
crescente preocupação com a saúde e o envelhecimento.
Estão bem informadas sobre ingredientes e propriedades
dos alimentos, valorizam receitas tradicionais e a cozinha
caseira, os produtos frescos e naturais. As mulheres
intensificaram a sua presença no mercado de trabalho,
com o crescimento da participação de 42% em 1998 para
47,2% em 2008. As mães de família tenderão por isso a
valorizar cada vez mais produtos convenientes, que lhes
permitam preparar com facilidade refeições saborosas

37

ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM MERCADOS
INTERNACIONAIS E NOVAS TECNOLOGIAS
BRASIL

b) Rendimento
Os bens alimentares são classificados no conceito
económico como “bens normais”: significa isto que,
um aumento no rendimento conduz diretamente ao
aumento da procura, seja num primeiro momento por
mais quantidade, seja num segundo momento por mais
qualidade.
Entre 1980 e 2008 o Brasil registou um aumento do
rendimento per capita de 0,8% (anualizado) a preços
constantes e de 3,7% (anualizado) a PPP. Esse aumento
foi mais significativo nas classes mais baixas de
rendimento, conforme traduz o gráfico.

Apesar de as perspetivas para o futuro da economia
brasileira serem de desaceleração do crescimento, o
rendimento disponível continuará a aumentar, ainda que
eventualmente a taxas mais reduzidas.
O Brasil tem uma política fiscal muito penalizadora do
mercado de bens alimentares com efeitos regressivos
significativos, ou seja, geradora de efeitos desiguais
para as diferentes classes de rendimento, com impactos
mais significativos entre os mais pobres. Enquanto no
Brasil 17,24% do valor pago pelo arroz e pelo feijão
correspondem a impostos, nos Estados Unidos esse
percentual cai para 10,12% e, em Portugal, para 11,30%.
Considerando as frutas e os legumes, a diferença é ainda
maior: no Brasil, 21,78% do preço vai para os cofres
públicos, contra 10,12% nos Estados Unidos e 14,13%
em Portugal.

Gráfico 2 - Rendimento per capita familiar (Brasil, 1996 - 2008)
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c) Educação, informação e
intercâmbio cultural
A melhoria do acesso à educação, nomeadamente a democratização do acesso ao ensino superior, traduzir-se-á, no
longo prazo, numa alteração do perfil do consumidor, que
se tornará mais exigente e preocupado com os impactos da

c. Metodologia
de definição de
Tendências para o
mercado brasileiro

alimentação na saúde.
O Brasil apresenta hoje uma forte similitude das
O Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geo-

tendências de consumo de alimentos com as

grafia e Estatística (IBGE) indicou que o nível de escolari-

encontradas em outros países do mundo, o que se deve

zação, de um modo geral, tem melhorado no país. No grupo

principalmente à posição de relevo que o Brasil tem vindo

acima de 25 anos, idade considerada suficiente para con-

a assumir no cenário económico, comercial e cultural

clusão da graduação, o número de pessoas sem instrução

mundial. Além disso, a presença e atuação global de

ou com ensino fundamental incompleto caiu de 64% em

muitas empresas do segmento alimentar, fortemente

2000 para 49,3% em 2010. A proporção de pessoas com

indutoras do consumo, permitem deduzir que muitas das

ensino médio completo passou de 12,7% para 14,7% e com

tendências observadas em países mais desenvolvidos

ensino superior completo passou de 6,8% para 10,8%.

já influenciam, ou passarão brevemente a influenciar, o
mercado brasileiro, “importadas” ou “internalizadas” por

Ainda assim, o Brasil tem um longo caminho a percor-

estas empresas multinacionais.

rer - com 12,9 milhões de analfabetos com 15 anos ou
mais, o Brasil é o oitavo país do mundo com maior taxa de

Partindo de uma série de relatórios estratégicos

analfabetismo entre adultos (8,6%). Num total de 11 anos

e casos práticos produzidos e documentados por

(2000-2011) a redução da taxa de analfabetismo foi de

vários organismos e entidades de renome mundial4, e

apenas 1%. O Brasil não está, por isso, no steady-state

cruzando-os com o estudo realizado pela Federação

das alterações dos padrões de consumo motivadas pela

das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) em

evolução da escolaridade, pelo que se espera uma con-

colaboração com o Instituto de Tecnologia de Alimentos

tinuidade da melhoria qualitativa da procura, a par com o

(Ital) (FIESP and ITAL, 2010) e com o Food & Drink

aumento expectável do nível educacional.

Report publicado pelo International Business Monitor
(Brazil Food & Drink Report Q2 2014, 2014), ambos

Outro fator que contribui para esta aproximação aos países

elaborados especificamente para o mercado brasileiro,

desenvolvidos, em termos de padrões de qualidade e

identificaram-se as seguintes cinco tendências para o

características da procura, é a ampliação do acesso à infor-

segmento alimentar do Brasil:

mação e à cultura, de certa forma potenciada pela melhoria
do acesso à educação. Nesse contexto, a internet tem um
papel relevante, pois representa um ambiente altamente
democrático, de informação e discussão.
Finalmente, o aumento do rendimento, tanto no Brasil
como no mundo, tem possibilitado um maior intercâmbio
cultural. A tendência é para que o país se continue a afirmar

a)

Sensações, Emoções e Prazer

b)

Saúde e Bem-estar

c)

Conveniência

d)

Fiabilidade e Qualidade

e)

Sustentabilidade e Ética

4

(ETP, 2007); (Canadá, 2005); Trendwatching (http://

como um destino turístico forte, hipótese reforçada pelos
grandes eventos desportivos mundiais que ocorrerão até
2016.

trendwatchingpremium.com/members/login/index?amember_redirect_url=%2F)
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De acordo com a FIESP/ITAL, a tendência de
Sustentabilidade e Ética ainda não está ainda
plenamente consolidada no Brasil, provavelmente por
se tratar de um mercado menos desenvolvido do que
os mercados das chamadas economias ocidentais. As
preocupações com a sustentabilidade dos processos
produtivos parecem estar sempre associadas às
preocupações com a Saúde e o Bem-estar individuais,
não sendo necessariamente sinais de preocupação com a
sociedade ou o meio-ambiente. Apesar disso, as cadeias
de distribuição internacionais instaladas no país têm-se
afirmado como motores importantes na afirmação desta
tendência.

D. Macro
Tendências de
Consumo no
Brasil
A partir de um estudo sobre perfis de consumo no Brasil
conduzido pela FIESP concluiu-se que a importância
das principais tendências de consumo de alimentos no
processo de decisão dos consumidores no Brasil é a que
está ilustrada na figura em baixo.

Gráfico 3 – Peso das principais tendências de
consumo entre os consumidores brasileiros

Destaca-se a importância da “Conveniência” como
tendência determinante de decisões de consumo, com
34% dos consumidores brasileiros a referirem esta
característica em primeiro lugar. Também destacadas,
em segundo lugar ex aequo (23%) surgem as
características da qualidade e prazer. Finalmente, as
tendências de saúde, ética e sustentabilidade, figuram,
mesmo que associadas, como as menos referidas entre
as principais tendências. Tal como referido, isto pode
dever-se ao facto de o Brasil estar ainda num estádio
de desenvolvimento - nomeadamente económico e
educacional – inferior.
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a) MACRO TENDÊNCIA: “Sensações,
Emoções e Prazer”

Experiências Gastronómicas
No segmento alimentar do consumo, o aumento do nível

De acordo com a plataforma de tendências

de rendimento, aliado à progressiva democratização do

“Trendwatching”, os consumidores tendem a apreciar

acesso à educação e à informação, tem feito despertar

cada vez mais marcas, produtos e serviços que tragam

os consumidores para o conceito “experiências

novidade, dinamismo e diversão às suas vidas.

gastronómicas” – momentos de degustação e
experimentação de novos sabores e conjugações, num
espaço e tempo orientados para o efeito, de acordo

i) A Tendência e o Consumidor
O segmento de consumidores que valoriza a
alimentação como experiência (“Sensações,
Emoções e Prazer”) representa cerca de 22% do mercado
consumidor de alimentos no Brasil.
Os consumidores deste grupo são impulsivos na decisão
de consumo, guiados sobretudo pelo prazer que esperam
alcançar.
O interesse crescente pela gastronomia tem estimulado
os consumidores a experimentarem novos produtos
e receitas. Entre os segmentos de consumidores alvo
destacam-se os in-home gourmets (que procuram
recriar em casa o tipo de experiência proporcionada
por uma refeição num restaurante), os foodies with
no time (apreciadores da boa comida que procuram
opções saborosas que poupem tempo na preparação e
consumo) e as busy moms (mães que desejam produtos
convenientes, mas saudáveis)

com uma visão da culinária como arte e como fonte de
vivências.
Valorizando as receitas regionais e as tradições locais
e promovendo os produtos étnicos, esta tendência
motiva a aprendizagem da harmonização de alimentos
e bebidas, com o objetivo de criar um todo, uma
experiência sensorial memorável, que resulte da
combinação de texturas e sabores.
Neste contexto, destaque para os foodies, consumidores
aficionados a novos produtos, que procuram
incessantemente novas experiências em torno da
alimentação, que ganharão relevo nos próximos anos.
Destacam-se pela aprendente e curiosa atitude em
relação à alimentação e não devem ser confundidos com
os consumidores gourmet, que gostam de comer bem
e de frequentar restaurantes caros. Viajam motivados
pelo conhecimento e degustação de novos pratos, bem
como para participar em eventos gastronómicos, tanto no
Brasil como no exterior.
O projeto Foodie Brazil lançado em Agosto de 2014,
(http://foodiebrazil.com/index.php) tem como principal
objetivo a realização de um intercâmbio cultural de
experiências gastronómicas, através da realização
de eventos no Brasil e no exterior: experiências
multissensoriais em eventos gastronómicos como
festivais, feiras, palestras, workshops e exposições. A
estreia da Foodie Brazil realizou-se em Nova York, no
Brazilian Day, evento que reuniu 2 milhões de pessoas e
envolveu a preparação de pratos icónicos da gastronomia
mineira.
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Socialização à volta da mesa
A experiência sensorial na qual se prepara alimentação
é um momento que promove a socialização em torno
das refeições. Este momento torna a preparação e
a conjugação dos ingredientes alimentares numa
motivação para a organização de encontros familiares e
de amigos.
Uma reunião familiar para provar um prato tradicional
feito com um novo azeite gourmet lançado no mercado,
ou um encontro de amigos para degustar um novo
queijo passam a ser comuns nas sociedades de consumo
modernas.
Cidades, vilas e até pequenas povoações alavancam a
sua promoção na organização de circuitos, feiras e outros

representarão o grande mercado para a indústria de
alimentos no futuro).
O crescimento do rendimento disponível tem gerado
uma resposta das empresas no sentido de massificar
e democratizar o acesso a produtos de luxo. Produtos
de maior valor acrescentado, tradicionalmente
consumidos pelas famílias com maior poder aquisitivo,
e considerados supérfluos pela maioria da população
devido ao preço, passam progressivamente a fazer parte
dos cabazes familiares, sob a forma de upgrades de
produtos habitualmente consumidos, ou de produtos
gourmet com preços mais atrativos. Paralelamente, a
melhoria da qualidade de vida das famílias de níveis de
rendimento elevados traduz-se num aumento da procura
por produtos super-premium havendo espaço para uma
reformulação do conceito de luxo.

eventos gastronómicos, posicionando-se como pólos
gastronómicos e assumindo a alimentação e a culinária
como fontes de lazer e entretenimento para moradores e
turistas.

Snacks – “ME-Time”
Os consumidores apreciam “petiscos” e “snacks”,
encarando-os como um escape ao quotidiano agitado

ii) A Tendência e o Produto
O hábito de comer por prazer tem vindo a ser explorado
pela indústria de alimentos. A percentagem de novos
produtos lançados no mercado mundial com esse
posicionamento representou mais de 40% do total, entre
2000 e 2008 (XTC World Innovation, 2008).

e desgastante dos dias de hoje, e consumindo-os
como auto indulgência, encarando o alimento como
o justificativo para a paragem no ritmo acelerado. O
consumo de produtos que trazem pequenos momentos
de conforto (ME-time), tem vindo a aumentar em
economias mais desenvolvidas, pelo que se adivinha uma
afirmação desta tendência no Brasil, em paralelo com o
desenvolvimento do país. Entre os principais produtos
consumidos neste registo, destaque para os temperos,

Produtos de maior valor acrescentado –
promessas de prazer

queijos, cafés, chás, chocolates, gelados, biscoitos,
snacks etc. Sofisticação e novidade são as características
nas quais as marcas devem apostar, em paralelo com
sabores exóticos (chimichurri5, camu-camu6, xarope de

O consumo de produtos de maior valor acrescentado

maple, etc.) e novas texturas (crunchy7 e chunky8).

tende a crescer, tanto no segmento de produtos gourmet
e premium, geralmente destinados à população de
rendimento mais elevado, como no setor de alimentos
requintados que mantêm um preço acessível, e que são

5

tempero usado na Argentina

particularmente direcionados a consumidores das classes

6

fruta da Amazônia

“emergentes”, nomeadamente da classe C no Brasil (que

7

ruído ao mastigar

8

Encorpado, massudo

42

ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM MERCADOS
INTERNACIONAIS E NOVAS TECNOLOGIAS
BRASIL

Prazer Saudável

iii) A Tendência e a Distribuição

A tendência de consumo por indulgência deve no

A valorização do ato de compra pelos consumidores que

entanto adaptar-se e atualizar-se, dada a crescente

procuram sensações de prazer no consumo, reforça a

preocupação dos consumidores com questões de saúde

necessidade de os retalhistas atentarem em aspetos

e sustentabilidade. Mesmo que esta seja uma realidade

tradicionalmente secundários à venda de alimentos,

ainda pouco presente no Brasil, alguns segmentos do

como o entretenimento, o lazer, a criação de ambiente

mercado começam a despertar “indulgência sem culpa”,

(por meio de cores e sons), o design do espaço, o layout

ou seja produtos em porções reduzidas, com controle

dos produtos, a comunicação visual e os recursos

de calorias (100-cal, 90-cal), que incorporem novos

que estimulem a interatividade entre retalhistas e

ingredientes “saudáveis”, ou que estejam disponíveis

clientes. O objetivo é que os retalhistas consigam recriar

em versões zero, light, sugar free etc. Com o aumento da

experiências sensoriais nos seus espaços que incentivem

renda, os consumidores estão mais dispostos a pagar um

o consumo.

preço premium por um nível de qualidade superior, que
lhes garanta mais saúde.

A utilização da tecnologia digital para comunicar
regularmente com clientes, o atendimento

O consumidor não abre mão do prazer na alimentação, o

personalizado, a oferta de um mix de produtos sob

que impõe à indústria a necessidade de alterar o mínimo

medida e uma maior acessibilidade aos produtos fazendo

possível as características sensoriais dos alimentos que

uso da convergência tecnológica (loja virtual e real),

processa, bem como recuperá-las nas situações em que

serão aspetos determinantes na exploração desta

isso não é possível. Boa parte dos produtos introduzidos

tendência.

no mercado brasileiro de alimentos e bebidas possui
algum tipo de redução de ingredientes, sendo os mais
comuns o açúcar, a gordura e o sal. Para reverter ou
minorar essas alterações, vários tipos de ingredientes
podem ser necessários, conforme ilustra a tabela em
baixo.

INGREDIENTES EM PERSPETIVA PARA A MACRO TENDÊNCIA “SENSAÇÕES, EMOÇÕES E PRAZER”

BENEFÍCIOS A SER INCORPORADOS NOS PRODUTOS

INGREDIENTES EM PERSPETIVA PARA 2020

Realçadores e resgatadores do sabor

Aromas mais pronunciados, moduladores de sabor

Realçadores e resgatadores das cores

Novos corantes, corantes naturais

Agentes de Textura

Espessantes e agentes de corpo (amidos modificados, gomas,
fibras e emulsionantes)

Tabela 6 – Ingredientes em perspetiva para a tendência “Sensações, Emoções e Prazer”
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Os principais pontos de venda frequentados por

produtos com a “assinatura do chefe”, permitindo

consumidores que se movam incentivados pela “procura

a associação (endorsement) do nome do chef a

de sensações” serão os supermercados, as padarias, os

características de qualidade, diferenciação do produto

armazéns e empórios, as lojas de conveniência e as lojas

e à distinção de gourmet, construindo a fantasia de

especializadas em hortifrutícolas. Entre os principais

que todos poderemos ser Home Chefs. Apesar de

produtos procurados nestes espaços destaca-se a

esta tendência estar mais consolidada nos países

água mineral, as sobremesas petit suisse, as refeições

desenvolvidos, um número crescente de empresas

congeladas, as refeições para consumo no local, os

alimentares brasileiras tem convidado chefs e escolas

produtos gourmet e as sobremesas e sumos prontos.

de cozinha para participarem nos seus processos de
I&D, adicionando novas competências às equipes de

No segmento de foodservice, os consumidores

inovação, tradicionalmente formadas por engenheiros e

valorizam cada vez mais a gastronomia e a o exotismo, a

tecnólogos.

etnicidade e sofisticação das ementas que, associadas
a experiências fortes de entretenimento, sejam

A embalagem é um dos fatores que mais influenciam a

potenciadoras de momentos de socialização. As

compra por impulso de um produto.

ementas devem passar a incluir receitas exclusivas,
que incorporem maior diversidade de ingredientes

No Brasil, esse facto adquire particular importância uma

e matérias-primas com denominação de origem, e

vez que 85% das compras a retalho não são planeadas.

recuperem as tradições gastronómicas regionais. A

A introdução de embalagens inovadoras em termos de

organização de festivais gastronómicos e a oferta de

formas e tamanhos foi evidente no setor de alimentos

menus de degustação na Distribuição, serão também

e bebidas nos últimos anos e deverá ter continuidade.

uma implicação e resultado desta tendência.

A aposta foi e deverá continuar a ser na” variedade
sensorial”, na criação de embalagens que despertem
sensações e emoções variadas, permitindo a fuga ao

iv) A Tendência e a Comunicação

quotidiano. Através de um design diferenciado (ex.:
extravagância de materiais e cores) pode obter-se um
look exclusivo, sinónimo de sofisticação e qualidade

Além das propriedades sensoriais, também o

premium; as embalagens comemorativas e edições

aspeto lúdico dos produtos pode constituir um fator

limitadas criam uma razão ou justificação para o

diferenciador na criação de uma experiência e para o

consumo; e por último, as embalagens que proporcionam

envolvimento emocional do consumidor - a tecnologia

experiências lúdicas trazem diversão e entretenimento

interativa, compreendendo a internet, os smartphones

ao consumo.

ou as vending machines com touch screen difunde-se
como estratégia de comunicação das empresas com os
consumidores, especialmente para com os mais jovens;
pretende-se assim fortalecer laços através de uma
presença continuada e integrada das marcas na vida
diária dos consumidores.
A popularidade dos chefs de cozinha, “embaixadores
das artes da gastronomia e culinária”, e a popularização
do conceito de Chef, conseguida através de numerosos
concursos culinários televisivos, constitui uma
oportunidade interessante para o lançamento de
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b) MACRO TENDÊNCIA:
Saúde e Bem-estar
As tendências de “saúde e bem-estar” têm origem
no envelhecimento das populações, nas descobertas
científicas que associam determinados hábitos
alimentares a doenças, e no aumento do rendimento, que
influencia a procura de estilos de vida mais saudáveis.

i) A Tendência e o Consumidor
As taxas de incidência da obesidade e excesso de
peso têm aumentado no Brasil, provocando uma maior
consciencialização da população em geral em relação às
implicações da alimentação na saúde, e a uma alteração
nas atitudes do consumidor, em relação aos produtos
alimentares.
Entre as modificações nos hábitos alimentares da
população brasileira esperadas para a próxima década
destacam-se: o incremento do consumo de vegetais
e frutas, bem como de alimentos com baixo teor de
gordura saturada e o aumento do consumo de proteínas
e de alimentos e bebidas com baixo teor de açúcar, sal e
gordura.
Surgem portanto oportunidade várias de inovação,
nomeadamente em produtos com redução de

Gráfico 4: 40% dos brasileiros considera estar um pouco ou muito acima
do peso (Inquérito nacional FIESP/IBOPE, realizado a partir de 1512
entrevistas, 16 ou mais anos, a nível nacional, em 2010_Brazil Food
Trends 2020)

substâncias que os consumidores desejam evitar (sal,
açúcar, gorduras e aditivos) ou elaborados à base de
ingredientes vegetais (ex.: soja).
Destaque ainda para os produtos elaborados a partir
dos denominados superalimentos – ingredientes
“naturalmente” muito nutritivos, como a romã, o açaí,
as bajas goji e a acerola, produtos que já fazem parte da
alimentação da população brasileira, ainda que de forma
menos consciente dos benefícios que acarreta.
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ii) A Tendência e o Produto
Um estudo da empresa XTC refere que os alimentos
com propostas de saúde passaram a ser um importante
foco de inovação no Brasil, traduzindo uma resposta
da indústria às mudanças nos hábitos alimentares da
população.
São vários os segmentos de consumo que têm surgido
em reação a estas tendências. Entre estes destacam-se:
»» produtos potenciadores do desempenho físico
e mental (produtos energéticos, para desportistas,
estudantes, etc.)
»» produtos com propriedades cosméticas (bebidas
com colagénio para prevenir o envelhecimento da pele,
produtos com antioxidantes, vitaminas C, D e E, e outros
extratos de plantas).
»» alimentos funcionais: alimentos naturais ou
enriquecidos com aditivos alimentares que contribuem
para a manutenção da saúde e a redução do risco de
doença, com benefícios para a saúde cardiovascular,
gastrointestinal (probióticos, prebióticos e simbióticos),
controle da diabetes, etc;
»» produtos para dietas e controle do peso (diet/
light, isentos ou com teores reduzidos de sal, açúcar e
gorduras, sem alergénios, etc.);
»» produtos melhorados ou fortificados: produtos
com benefícios para a saúde superiores ao seu valor
nutricional de base, em resultado da adição de vitaminas,
sais minerais ou outros ingredientes que aumentem as
propriedades do alimento;
»» produtos naturais: produtos isentos de ingredientes
químicos - corantes, conservantes, aromas e sabores

A nível mundial, estes últimos têm-se sobreposto ao
segmento de produtos orgânicos, produzidos a partir
de matérias-primas que foram cultivadas sem a ação
de agroquímicos e respeitando o meio ambiente, mas
que podem ter conservantes químicos e ingredientes
artificiais, não apresentando, obrigatoriamente, redução
de gordura e calorias.
O Brasil é hoje o quinto maior Mercado do mundo para
produtos funcionais e fortificados, depois dos Estados
Unidos da América, Japão, China e México. Em 2011,
registou um valor de vendas de US$10.9 mil milhões,
esperando-se que em 2015 alcance os US$16.3 mil
milhões.
Aliando a preocupação dos consumidores com a saúde e a
nutrição, o consumo de produtos funcionais tem formado
diferentes nichos de mercado. Inaugurado em São Paulo
no ano de 2013, o Restaurante “Bien!”apresenta uma
proposta inovadora, baseada no conceito de gastronomia
funcional, que consiste na fusão de nutrição funcional e
gastronomia, numa redefinição da ideia de alimentação
saudável. Respeitando a individualidade bioquímica
de cada indivíduo, e tendo em consideração alergias
e intolerâncias, a gastronomia funcional trabalha com
o resultado que os alimentos terão no organismo da
pessoa para criar pratos saborosos, equilibrados e
adaptados a cada indivíduo. O menu do restaurante
propõe refeições equilibradas e adaptadas a diferentes
públicos-alvo: jovens, gulosos, diabéticos, stressados,
namoradeiros, desportistas, lights, vegetarianos e
hipertensos, trabalhando com produtos e combinações
de alimentos que melhoram o funcionamento
cardiovascular ou gastrointestinal, que aumentam os
níveis de energia ou que contribuem para o relaxamento
muscular. A exemplo do que já ocorre nos países
desenvolvidos, deverão surgir no mercado diversos
tipos de produtos funcionais, isto é, com promessa de
benefício direto para a saúde e o bem-estar.

artificiais – que podem não apresentar uma redução
significativa de gorduras e calorias, mas que ajudam a
retardar o envelhecimento, por não possuírem agentes
libertadores de radicais livres;
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O problema do excesso de peso e obesidade nas
populações de vários países estimula o aparecimento
de produtos para dietas, alimentos com redução ou
eliminação de substâncias calóricas. No segmento de
mercado de weight-management, conforme dados
da Innova, uma categoria merecedora de atenção é a
dos produtos com ingredientes que saciam o apetite
e que ajudam a queimar calorias., encarados como
mais eficazes no controle do peso do que os alimentos
sem ingredientes calóricos ou em menores porções.
O segmento diet/light deve continuar por isso a sua
tendência de afirmação no mercado brasileiro, aliandose a uma nova categoria de produtos direcionados
aos consumidores idosos ou diabéticos, cada vez mais
numerosos.
Figura 10 - Publicidade restaurante Bien
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Os principais ingredientes do futuro, a utilizar de modo
a incorporar benefícios nos produtos direcionados ao
mercado brasileiro são apresentados em seguida.
INGREDIENTES EM PERSPETIVA PARA A MACRO TENDÊNCIA “SAÚDE E BEM-ESTAR”

BENEFÍCIOS A SER INCORPORADOS AOS PRODUTOS

INGREDIENTES EM PERSPECTIVA PARA 2020

Controle de peso e combate à obesidade

Edulcorantes, substitutos de gordura e moderadores de
apetite

Saúde cardiovascular

Peptídeos bioativos

Regulação da atividade intestinal

Probióticos, prebióticos e simbióticos

Desempenho mental

Ómega 3, ómega 6, vitaminas (complexo B, C, D e E)

Saúde dos olhos

Vitaminas C e E, betacaroteno, zinco, luteína, zeaxantina e
antocianinas

Saúde do sono

Melatonina e Gaba

Alimentação esportiva

Proteínas, peptídeos e aminoácidos

Energéticos

Vitaminas, especialmente do complexo B, proteínas, cafeína,
ferro e hidratos de carbono.

Tabela 7 – Ingredientes em perspetiva para a tendência “saúde e Bem-estar”

iii) A Tendência e a Distribuição
No segmento do retalho, a tendência de saúde e bemestar também deverá exigir mudanças nos ambientes
das lojas, numa adequação a um estilo de vida saudável,
de acordo com diretrizes rigorosas de higiene e limpeza,
iluminação e ventilação.
Na resposta a esta tendência ganharão importância
os supermercados, as lojas especializadas em
hortifrutícolas, as lojas de suplementos alimentares, lojas
de conveniência e cash & carry, que deverão apostar,
além de na criação de ambientes adequados ao estilo de
vida saudável (higienizados, com iluminação e ventilação
naturais), na prestação de informações sobre o valor
nutricional e as propriedades dos alimentos benéficas
para a saúde.
A expansão das lojas de retalho alimentar em cujo mix de
produtos predomina o apelo à saúde, já é uma realidade

Figura 11 - Seleta de legumes Qualitá
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no Brasil. O número de lojas que oferece produtos

As equipas de gestão dos estabelecimentos deverão

orgânicos, naturais, diet, ou light tem vindo a aumentar,

passar a incluir nutricionistas, e deverá aumentar

alavancado pelo impulso dado pelos media a um estilo de

o investimento em sistemas de qualificação de

vida mais saudável, isento de açúcares e gorduras na sua

fornecedores e em infraestruturas de armazenamento e

dieta diária.

manipulação de ingredientes frescos.

No segmento de food service, a tendência de saúde
e bem-estar tem gerado a necessidade de efetuar
adaptações nas empresas do setor, quer em termos de
ementa quer no que respeita ao serviço e ao ambiente,
já que a noção de bem-estar extrapola a composição
dos alimentos e inclui outros aspetos da experiência
do consumidor. Os pratos tradicionais tendem a sofrer
mudanças, como a redução das porções e a criação de
versões light; os temperos passarão a ser utilizados
apenas como coadjuvantes, melhorando o sabor
sem prejudicar a saúde; as saladas, devem passar de
acompanhamento a prato principal; e as proteínas
brancas e os alimentos grelhados deverão ganhar
um destaque até agora inaudito nas ementas da
generalidade dos restaurantes. Ainda que em menor
escala, deverão crescer também os estabelecimentos
de nicho, vocacionados para a confeção de alimentos
naturais ou orgânicos e para a oferta de comida
vegetariana.
Entre os “produtos do futuro” para a indústria da
restauração, destacam-se as saladas, as verduras
processadas e misturadas, as carnes brancas, as sopas,
as sobremesas com ingredientes saudáveis, diet/light e
as frutas.

Figura 12 - Produtos alimentares brasileiros - snacks variados
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iv) A Tendência e a Comunicação
Um estudo realizado pelo Natural Marketing Institute
constatou que um terço dos consumidores norteamericanos declara ter dificuldade em compreender
os fundamentos e técnicas de uma alimentação mais
saudável.
Estando o Brasil num estádio de desenvolvimento
inferior e dispondo de um nível de acesso à informação
mais reduzido, destaca-se a necessidade das empresas
optarem por explorar esta tendência promovendo ações
de sensibilização e educação da população, utilizando
as tecnologias (internet e app’s para smartphones)
para fornecer informações sobre nutrição e saúde aos
consumidores.
Além de uma maior sensibilização, as empresas devem
apostar na certificação dos seus produtos com selos de
qualidade de sociedades médicas ou na sua recomendação
por médicos especialistas de renome.
Diante da tendência de aumento do consumo de produtos
saudáveis, a embalagem pode ser um diferencial, tanto
na busca por alternativas que reduzam o preço final
dessa categoria de produto como na sua diferenciação
pela atratividade visual. O aumento da letra utilizada nos
rótulos, por exemplo, pode facilitar a leitura da informação
nutricional e contribuir assim para a diferenciação do
produto.

Figura 13 - Produto marca Taeq (Grupo Pão de Açucar)

As embalagens do tipo steam-in-bag são uma opção de
grande potencial no Brasil, aliando saúde e conveniência
por permitirem que os alimentos sejam cozinhados a
vapor, com a embalagem, sem adição de manteiga ou
óleo, retendo mais nutrientes do que outros métodos de
confeção.
O crescimento da oferta de marcas importadas, aliado
ao aumento da exigência do consumidor brasileiro,
tem conduzido ao aumento na procura por embalagens
de vidro. Apesar de mais caras, frágeis e pesadas, o
consumidor associa as embalagens de vidro a produtos de
maior valor agregado, de qualidade e segurança superior.
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c) MACRO TENDÊNCIA: Conveniência
De acordo com a plataforma “Trendwatching”, face à
complexidade da vida de hoje em dia, e às várias soluções
disponíveis, os consumidores procuram opções (produtos
e serviços) convenientes e úteis, que permitam o aumento
da qualidade de vida, e a economia de tempo e esforço.

i) A Tendência e o Consumidor
A tendência “Conveniência” de acordo com estudos
de Perfil de Consumidor realizados recentemente no
Brasil, é claramente aquela que desperta mais interesse,
com 34% dos consumidores brasileiros de alimentos a
identificarem-se nesta tendência. Este grupo incorpora
elementos das classes sociais A, B e C, e apresenta uma
participação de homens ligeiramente superior à média.
Destaca- se a Região Sudeste, que concentra o maior
nível de rendimento do País.
O ritmo de vida acelerado dos centros urbanos e as

Figura 14 -Prato pronto Qualitá (Grupo Pão de Açúcar)

mudanças verificadas na estrutura tradicional das
famílias estimulam a procura de refeições prontas e
semiprontas (congeladas, para terminar em micro-

De maneira geral, os consumidores enquadrados nesta

ondas), alimentos pré-preparados/cozinhados, e

tendência dão muito valor ao seu tempo e pretendem

embalagens de abertura fácil, além de serviços de

minimizar o esforço empregue na compra, preparação

entrega ao domicílio e take-away. Cresce também o

e confeção dos alimentos, não estando, ainda assim,

consumo de produtos em pequenas porções, embalados

dispostos a sacrificar a qualidade do que consomem. Em

para consumo individual, para comer em casa, no

relação aos alimentos com algum grau de processamento

trabalho ou em trânsito.

(lavagem, corte, pré-confeção), um número crescente
de consumidores confia na qualidade dos produtos
industrializados, priorizando sabor e variedade no
momento da compra. Há uma clara predisposição dos
consumidores brasileiros em aumentar o consumo destes
produtos, desde que apresentem preços mais atraentes.

51

ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM MERCADOS
INTERNACIONAIS E NOVAS TECNOLOGIAS
BRASIL

ii) A Tendência e o Produto
Entre as principais oportunidades para o
desenvolvimento de produtos, dentro do drive sugerido
por esta tendência, estão:
»» Pratos prontos e semi-prontos, para terminar em
forno ou micro-ondas direcionados:
»»

para quem pretende fazer dietas de

emagrecimento e procura refeições leves;
»»

para quem pretende experimentar novos

sabores e está disposto a consumir refeições étnicas
(paella ou frango de caril), que não sabe/não quer
confecionar;
»»

para quem aprecia as receitas as tradicionais da

cozinha regional brasileira;
»»

para quem procura refeições em monodoses.

»» Produtos minimamente processados (saladas
lavadas, legumes descascados).
»» Snacks saudáveis e nutritivos:
»»

adaptados ao consumo em diferentes lugares e

situações (em casa, no trabalho ou em trânsito), sem

Figura 15 - Salada Qualitá (Grupo Pão de Açúcar)
Figura 16 - Snacks Taeq (Grupo Pão de Açúcar)

requererem grande preparação ou logística;
»»

embalados individualmente

»» Kits completos de produtos para a confeção de
refeições (ex.: mix de legumes cortados para sopa,
frango com conjunto de temperos, etc.)
Convergindo com as preocupações crescentes de saúde

A associação dos snacks à junk food tem vindo a perder

e bem-estar, esta tendência resulta também no aumento

força, permitindo ao consumidor substituir uma refeição

da procura de alimentos “saudavelmente convenientes”,

sem sacrificar a sua saúde, forma física ou o prazer de

tais como bebidas à base de frutas, snacks de vegetais,

comer. Os snacks podem assim adquirir um novo status

iogurtes etc.

perante o consumidor, passando a ser percebidos como
“comida-ingrediente”, pequenas porções de diferentes
benefícios que o consumidor pode adquirir e combinar
como complemento à sua dieta.
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iii) A Tendência e a Distribuição
No segmento do retalho, serão valorizados pelo
consumidor o acesso fácil aos estabelecimentos
de compra, a sua localização em zonas seguras, o
atendimento rápido, a facilidade de pagamento e a
possibilidade de realização de entregas ao domicílio.
Entre os canais de venda a retalho que deterão a
preferência dos consumidores, destacam-se os
supermercados, o pequeno comércio de proximidade
(mercearias), os estabelecimentos de cash & carry,
as lojas de conveniência, os drugstores (cadeias de
farmácias), os quiosques, as lojas de produtos naturais
e orgânicos, as padarias e os talhos. Todos estes
estabelecimentos deverão apostar na eficiência dos
processos, na tecnologia digital, na capacitação do
pessoal, em boas infraestruturas, nomeadamente
em termos de estacionamento, na disponibilização
de pessoal especializado no estacionamento
(“manobristas”), no comércio eletrônico, bem
como na disponibilização de uma série de serviços
complementares, nomeadamente de entrega ao

Figura 17 - Drogarias Pacheco
Figura 18 - Produtos convenientes Taeq

domicílio e take-away.

iv) A Tendência e a Comunicação

Entre as categorias de produtos mais procurados em

As estratégias de comunicação das marcas que

estabelecimentos de retalho, destaque para os pratos

pretendam explorar esta tendência devem frisar

prontos congelados, pães e bolos industrializados, café

os conceitos de poupança de tempo e esforço, a

solúvel, massas refrigeradas e instantâneas, molho de

preparação rápida, a simplificação de tarefas e do

tomate refogado, sumos, chás e bebidas à base de soja,

processo de escolha e o consumo em diferentes lugares e

prontos para o consumo.

momentos.

No segmento de food service, os consumidores

Uma das formas mais imediatas de realizar essa

valorizarão a economia de tempo, a localização, o

comunicação é através da embalagem, que pode permitir

atendimento rápido e a facilidade de pagamento.

o consumo diretamente do recipiente, on-the-go, e a

Procurarão combinações de snacks que substituam

divisão em porções, para guardar ou partilhar, através de

refeições, bem como alimentos preparados para entrega

sistemas de abertura e fecho fácil.

ao domicílio ou nos locais de trabalho.
Ganharão destaque como locais de consumo as lojas
de conveniência, os quiosques de rua, os restaurantes
de self-service e drive-through, além das máquinas de
vending.
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É também importante assegurar que os materiais
nos quais são embalados os produtos são facilmente
descartáveis, para não dificultar o processo de
eliminação, além de resistentes, para garantir
mobilidade.
A rotulagem é também crucial, devendo conter
informação objetiva, de fácil leitura e interpretação.

d) MACRO TENDÊNCIA: Fiabilidade e
Qualidade
Num mundo empresarial altamente competitivo, em que
a diferenciação entre produtos se faz marginalmente,
o nível de qualidade e segurança tem de ser um dado
adquirido para os consumidores.

i) A Tendência e o Consumidor
Os consumidores, cada vez mais conscientes e
informados, privilegiam produtos seguros e de qualidade
verificada, valorizando a rastreabilidade, a rotulagem
informativa, a garantia de origem e os selos de qualidade,
obtidos a partir de boas práticas e do controlo de riscos,
tanto no processo produtivo como na distribuição.
Além disso, a incorporação de tecnologias de ponta (nano
e biotecnologia, radiofrequência etc.) nos processos
produtivos tem atraído a atenção do consumidor
Figura 19 - Produtos convenientes Taeq

e despertado a sua curiosidade, transmitindo uma
sensação de maior segurança e confiança no processo.
No Brasil, os consumidores que priorizam estas
características representam aproximadamente 23%
do mercado de alimentos, e estão sobretudo presentes
na classe C. Destaca-se a forte presença das mulheres,
principalmente donas de casa ou mães de família, com
crianças menores de 12 anos. É importante mencionar
a disposição deste grupo para pagar um preço premium
pelo que considere ter “maior qualidade” ou por marcas
nas quais que confia.
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ii) A Tendência e o Produto
Na linha desta tendência, cresce o mercado para
produtos e serviços padronizados, que permitam fidelizar
o consumidor pela certeza de que vai encontrar sempre
o mesmo produto, com as mesmas características e nível
de segurança.
Destaque para o segmento de produtos orgânicos,
que responde à necessidade dos indivíduos de verem
certificado o processo produtivo dos alimentos.
Com a certificação de “orgânico“, os consumidores
estão seguros de que os produtos que consomem
foram cultivados sem a utilização de agroquímicos e
respeitando o meio ambiente.
O mercado de produtos orgânicos é, no entanto, bastante

Figura 20 - Arroz orgânico Tio João

elástico, sendo o preço o fator que mais dissuade os
consumidores da compra de produtos desta categoria.
Os consumidores consideram não haver justificação

iii) AS Tendências e a Distribuição

para os preços dos produtos orgânicos serem,
comparativamente, tão elevados, pelo que altas de

A credibilidade da marca é um fator essencial neste

preços induzem, por norma, retrações fortes da procura.

segmento do mercado, já que o consumidor tende a
confiar em marcas que conhece, e com as quais se sente

Estudos realizados para outras economias verificaram

mais seguro pelo elevado nível de exposição mediática

que a compra de alimentos orgânicos cresce

que detêm. A proteção de marca continuará a fazer uso

proporcionalmente ao aumento do rendimento, pelo que,

de tecnologias baseadas em complexos processos de

com a ascensão da classe média brasileira, é esperado

fabricação do item a ser protegido, como os hologramas,

um aumento da valorização do consumidor deste tipo de

as tintas com formulação especial ou a autenticação

produtos.

da superfície a laser (tecnologia de ponta, ainda pouco
desenvolvida). No fundo, a segurança é dada por uma

No que respeita aos ingredientes que serão mais

suposta diferença de capacidade entre o fabricante e os

utilizados no alinhamento com tendência, destaque para

falsificadores.

os conservantes naturais, nomeadamente bacteriocinas
e lactoferrinas.

No segmento do retalho, será importante que os
retalhistas garantam a segurança dos produtos
comercializados, exigindo das indústrias certificados de
origem e rastreabilidade, que deverão ser partilhados
com o público. As lojas do futuro deverão implementar
processos e técnicas de controle de qualidade (5S, APPCC
– Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, BPF –
Boas Práticas de Fabricação), introduzindo a certificação
de fornecedores e a manutenção preventiva dos
equipamentos.
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Os supermercados detém a preferência dos
consumidores que mais valorizam a qualidade e
segurança dos produtos. No Brasil, a proximidade e a
integração dos supermercados com a comunidade local, e
a participação ativa em campanhas públicas de vacinação
e prevenção de doenças, credenciam o supermercado
como centro primordial de abastecimento das famílias.
Na linha desta tendência, ganharão relevo outros canais
de distribuição, como as lojas especializadas e com
marcas de renome e as lojas de vizinhança.

Figura 21 - Casa Santa Luzia, São Paulo

Mas a confiança do consumidor não se limita apenas

Os estabelecimentos deverão possuir garantia de

ao tipo de estabelecimento, dizendo também respeito

higiene e limpeza, equipamentos e instalações seguros

à qualidade dos produtos disponíveis. É importante

e recursos para fornecimento de informações precisas

destacar as transformações no layout das padarias

sobre produtos, processos e a empresa (ementas digitais,

brasileiras nos últimos anos, que se têm vindo a adaptar

folhetos promocionais, vídeos e sites explicativos).

às necessidades dos consumidores, tornando-se

Devem ainda incorporar especialistas em nutrição, em

competidoras diretas de supermercados e restaurantes

implementação de sistemas de qualidade e segurança

(é conhecida mundialmente a famosa “Casa Santa Luzia”

(APPCC, BPF), selos de qualidade, manutenção

em São Paulo, verdadeiro exlibris e paradigma deste

preventiva, controle de qualidade etc.

caso, uma padaria considerada a melhor loja gourmet
de toda a América do Sul). Além de adaptarem o seu
mix de produtos, reestruturaram também os serviços
complementares prestados, servindo pequenos-almoços

iv) A Tendência e a Comunicação

semelhantes aos dos hotéis e refeições leves ao longo
do dia. Os consumidores passaram a confiar nas padarias

A rastreabilidade, a rotulagem informativa, a garantia

como fornecedoras das suas refeições diárias da mesma

de origem e os selos de qualidade constituem formas

forma que confiavam nos restaurantes.

de comunicação que as empresas utilizam para
demonstrar os atributos dos seus produtos, construindo

O portfolio variado de produtos, incluindo itens de

a credibilidade da marca e conquistando a confiança e a

mercearia e bebidas, tornou as padarias, em escala

preferência dos consumidores.

reduzida, concorrentes dos supermercados. Hoje é
possível encontrar em praticamente todas as padarias,

Independentemente do tipo de produto, verifica-

além de pão, cafés de vários tipos, leites em diversas

se a necessidade de as empresas apostarem na

versões, açúcar, compotas, geleias, molhos, temperos,

transparência, mantendo uma estreita comunicação

condimentos, vinhos, sumos, água, refrigerantes, frescos

com os consumidores, para que estes possam conhecer

e refrigerados, como iogurtes, requeijões e margarinas.

e acompanhar os processos produtivos. Destaque para
a internet, que se posiciona como um instrumento

No segmento de food service é essencial garantir o

estratégico para alcançar essa finalidade, e para o QR

padrão de qualidade junto dos consumidores, utilizando

Code que, utilizado na rotulagem, permite ao consumidor

matérias-primas com garantia de origem e divulgando,

efetuar um exercício de rastreabilidade do produto no

junto dos consumidores, as informações sobre processos

site do fabricante.

e produtos.
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A embalagem tem sido por isso utilizada como fator
diferenciador, oferecendo ao consumidor selos de origem
e qualidade. Só através da rotulagem informativa se
garante que o público em geral perceciona a qualidade e
segurança dos produtos como fatores diferenciadores do
produto no mercado.
Para dar resposta às preocupações de um consumidor
cada vez mais exigente, as embalagens ativas
conquistarão cada vez mais espaço no mercado.
Entre as principais tecnologias disponíveis e/ou em
desenvolvimento destacam-se: absorventes de oxigênio
em embalagens para bolos, massas, pães, carnes
curadas, café, alimentos secos e bebidas; absorventes
ou emissores de dióxido de carbono, destinados a

Figura 22 - Selos e certificação

e) MACRO TENDÊNCIA:
Sustentabilidade e Ética

carnes frescas, café e amêndoas em geral; emissores
de conservantes, para cereais, carnes, peixes, pães,

De acordo com a plataforma de tendências

queijos, frutas e legumes; emissores de etanol, com

“Trendwatching”, os consumidores estão cada vez mais

efeito antimicrobiano, para bolos, peixes e produtos

conscientes dos impactos do consumo em si, nos outros,

de panificação; absorventes de humidade para carnes

no planeta e na sociedade como um todo. Assim, marcas

em geral, cereais, snacks e outros alimentos secos;

que permitam gerar no consumidor um sentimento

absorventes de aroma/odor para sucos de fruta, snacks

de “absolvição da culpa” tenderão a ganhar quota de

fritos, peixes, cereais, frangos, frutas e laticínios;

mercado.

indicadores de frescor e qualidade, baseados em
variações de tempo, temperatura, pH do alimento e

As empresas que promovem práticas sustentáveis

metabólitos (etanol, ácidos orgânicos, gás carbônico

conduzem a sua ação alicerçadas em três pilares

etc.), entre outras.

centrais: desenvolvimento económico (promoção de
lucro, criação de empregos, atração de consumidores,

Os processos de certificação têm por isso vindo a

redução de custos, etc.); responsabilidade ambiental

ganhar relevância no Brasil. Entre os principais selos e

(conservação de energia e recursos, consumo de energia

certificações associados à qualidade e segurança dos

renovável e menos poluente, reciclagem, minimização

alimentos destacam-se os identificados na figura 22

de embalagens, etc.) e bem-estar social (criação

(Sistemas de certificação de produtos orgânicos – em

de normas e condições de trabalho, beneficiação da

cima, à esquerda; Sistemas de certificação de produção

comunidade, etc.).

segura de alimentos – em cima, à direita; Certificados de
garantia: produção local, produto vegetariano, produtos

Tal como referido, esta é uma tendência ainda pouco

Kosher – em baixo)

desenvolvida no Brasil, eventualmente por estar
associada a mercados mais maduros, em que o nível de

Um exemplo desta realidade no mercado brasileiro é

rendimento disponível é superior. O envolvimento em

a introdução do selo de pureza da ABIC - Associação

causas sociais e ambientais associado ao consumo de

Brasileira da Indústria de Café, que resultou na

alimentos já é uma realidade, ainda que principalmente

melhoria do produto, e que se refletiu num crescimento

motivado por questões de saúde e bem-estar; a rejeição

importante do consumo nacional dos produtos

dos produtos de empresas envolvidas em situações

certificados.

irregulares, mesmo sendo de marcas conhecida ou, à
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partida, “de confiança”, começa progressivamente a ser
uma realidade. Um parêntesis tem aqui lugar para referir
que o cidadão brasileiro, em geral, é extremamente
sensível e motivado por questões ambientais, e tem
uma consciência ambiental elevada, nalguns casos
com repercussões práticas em acontecimentos do
dia-a-dia (um dos exemplos mais conhecidos foi a
tentativa de abolição absoluta de sacos de plástico nos
supermercados brasileiros ocorrida há 3 anos, mas vários
outros poderiam ser citados)

ii) A Tendência e o Produto
A proliferação no mercado de produtos alimentares de
diferentes países e a preocupação com o meio ambiente
e a origem dos alimentos tem vindo a favorecer o
consumo de produtos locais, ou originários de regiões
próximas, por terem uma pegada de carbono mais
reduzida.
Também a preferência de produtos de regiões naturais
ou preservadas (Amazónia, Pará, Nordeste em geral),
é uma imagem constante no comportamento do

i) A Tendência e o Consumidor
Além da exigência com a qualidade dos produtos e
processos, tem crescido o número de consumidores
preocupados com o meio ambiente e interessados em
contribuir para causas sociais ou em auxiliar pequenas
comunidades agrícolas, comprando produtos alimentares.
Os consumidores valorizam uma menor “pegada” de
carbono (carbon footprint), um mais baixo impacto
ambiental, o respeito pelos animais, a rotulagem
ambiental, a disponibilização do produto em embalagens
recicladas etc. Também se sentem mais inclinados a
consumir produtos de empresas com programas avaliados
e certificados de responsabilidade social.
Este segmento representa aproximadamente 21% do
mercado consumidor de alimentos no Brasil, detendo
forte potencial de crescimento. É mais evidente na
classe C, entre indivíduos casados e com destaque
para a Região Nordeste. O que mais se destaca nesse
grupo, no estádio atual de desenvolvimento do país, é a
procura por alimentos que podem trazer algum benefício
à saúde, distintivos por possuírem selos de qualidade
e disponibilizarem informações sobre a origem dos
alimentos. Aos poucos, o aumento do nível de exigência
dos consumidores promoverá a extensão do conceito, e a
incorporação na definição dos indivíduos de qualidade de

consumidor brasileir.
Sob o aspeto social, tem aumentado o interesse por
produtos associados a causas sociais, que destinem uma
percentagem da receita para determinados projetos
ou associações. De referir também os produtos com
certificados de origem e/ou do sistema fairtrade, ou
associados a regiões brasileiras onde o cidadão comum
sente que há causas ambientais em curso, é bastante
motivadora do consumidor brasileiro.
A tendência “sustentabilidade e ética” implica a utilização
de ingredientes e aditivos sustentáveis económica, social
e ambientalmente. As enzimas tendem por isso a assumir
um papel determinante, por serem naturais, atuarem em
baixos níveis de concentração, terem grande diversidade
e atuarem a temperaturas relativamente baixas,
próximas à ambiental. Apesar de estarem ainda em fase
de desenvolvimento e introdução no Brasil, a utilização
de enzimas nos processos produtivos alimentares
pode ter infinitas aplicações, com vantagens técnicas e
ambientais interessantes, e são como tal, reconhecidas
pelo consumidor..
No geral, ganham espaço no mercado os produtos
da agricultura local, produtos orgânicos, produtos de
origem comprovada e produtos processados de forma
sustentável.

vida, do bem-estar da sociedade e da preservação do meio
ambiente.
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iii) A Tendência e a Distribuição
No segmento do retalho, ganham importância as lojas
de empresas reconhecidas como sustentáveis e éticas,
que incentivam a eficiência energética nos seus espaços,
a gestão de resíduos, a valorização dos funcionários,
o controle de perdas, os processos de racionalização
da construção, a utilização de materiais reciclados e
a construção de acessibilidades para deficientes. O
consumidor brasileiro tende a reconhecer bastante
este tipo de empresas, além do mais destacadas
frequentemente nos mídia e nas redes sociais.
Os selos verdes e as certificações de sustentabilidade
começam a ser utilizados até nas marcas próprias
de híper e supermercados, que apostam em novos
segmentos e formatos. Uma das maiores redes de
supermercados no Brasil – o Pão de Açúcar - inaugurou
em 2008 uma loja sustentável na cidade de Indaiatuba
(São Paulo). A construção, certificada com o selo prata
do LEED, implicou um investimento de R$ 7,5 milhões,
cerca de 10 % a mais do que o exigido para a construção
de uma loja convencional: o telhado é constituído

Figura 23 e 24- Loja sustentável Pão de Açucar

por uma grande camada reflexiva para não aquecer a

Questões como as emissões de carbono ao longo

loja, com 100% da energia utilizada proveniente de

do processo produtivo e de distribuição têm ganho

centrais hidroelétricas. A loja dispõe ainda de um centro

mediatismo no Brasil. No segmento alimentar, a resposta

de recolha de resíduos recicláveis, feito em tetrapak

tem sido o estímulo ao consumo o mais próximo possível

reciclado. Os consumidores são encorajados a reutilizar

da produção, que permite além da redução das emissão

os sacos de plástico (o que não acontece nas cadeias

de carbono no transporte, um menor custo logístico com

de supermercado brasileiras) e os funcionários são

armazenagem e movimentação de carga, atividades

particularmente sensibilizados para as questões da

consumidoras de energia.

sustentabilidade. Das lojas da rede Pão de Açúcar esta é a
que apresenta maior diversidade de produtos orgânicos.

No segmento de food service, têm sido várias as ações

As actualmente, esta cadeia de distribuição já vai na sua

de sustentabilidade patrocinadas por serviços de

oitava loja ecológicas

alimentação, quer de âmbito ambiental quer social. Uma
pesquisa efetuada pela ABF – Associação Brasileira

Também a Walmart Brasil tem vindo a desenvolver

de Franchsing, mostrou que entre as principais ações

um projeto em parceria com grandes fornecedores

conduzidas pelas redes de franchising no Brasil, se

em que a sustentabilidade é transversal a todas as

destacam a recolha de óleo vegetal usado (61,1% das

etapas da operação, desde a aquisição dos produtos e

empresas entrevistadas), o consumo consciente de

equipamentos até a venda ao consumidor.

energia elétrica, água e combustíveis (61,1%), o uso
racional de matérias primas (52,7%) e a recolha seletiva
e destino adequado dos resíduos sólidos (30,5%).
Do ponto de vista social, mais da metade das redes
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de fast-food desenvolvem projetos comunitários,

Não pode ser menosprezada, no entanto, a eficácia

contratando jovens aprendizes (47,7% das empresas

da embalagem e a sua função na proteção do produto

entrevistadas), investindo em boas acessibilidades nas

e redução de perdas, aspetos também eles chave na

lojas (34,1%), contratando pessoas com necessidades

definição de sustentabilidade.

especiais (15,9%) e idosos (11,4%). Mais de 70% dessas
empresas apresentam programas de valorização dos
funcionários.

iv) A Tendência e a Comunicação
Tal como na tendência anterior, a embalagem detém o
poder de influenciar a primeira impressão do consumidor
em relação ao produto, sendo portanto um importante
elemento na comunicação de posicionamento de uma
empresa, marca ou produto.
Embora a embalagem permita a comercialização e
a diferenciação do produtos, além da educação e
informação do consumidor, a sua aquisição, produção,
transporte e destino final não podem ter consequências
negativas para o ambiente e para a sociedade.
Um projeto inteligente de embalagem deve pois:
»» Garantir a segurança da embalagem para os seus
utilizadores e para a comunidade em geral, ao longo de
todo o ciclo de vida;
»» Assegurar que o fabrico, transporte e reciclagem da
embalagem utiliza energias renováveis, tecnologias
limpas e materiais seguros do ponto de vista toxicológico,
em todo seu ciclo de vida, seguindo as boas práticas
regulamentadas;
»» Otimizar o uso de materiais, energia e da própria
embalagem;
»» Ser efetivamente recuperada e reutilizada;
»» Atender a critérios de mercado em relação a
desempenho e custo.
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ANÁLISE DE
TENDÊNCIAS:
CATEGORIA
AZEITE
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VI. ANÁLISE DE
TENDÊNCIAS:
CATEGORIA AZEITE
Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior do Brasil (MDIC) mostram que o
consumo de azeite e de azeitonas de mesa no país tem
aumentando a um ritmo acelerado nos últimos cinco
anos. O volume de azeite importado pelo Brasil cresceu
cerca de 35% entre 2009 e 2013, ano em que totalizou
68,5 mil toneladas.
De acordo com a mesma fonte, e até 2015, a importação
brasileira de azeite poderá chegar às 100 000 toneladas.
A dimensão do país – que tem cidades do tamanho de
Portugal – constitui um grande fator de motivação para
as empresas produtoras de azeite, que devem, ainda
assim, estar conscientes dos desafios de um país em
que a contrafação do azeite ainda é uma realidade
(adulteração e venda de óleo de soja e de palma como
azeite).

Em 2011, os países da União Europeia, tradicionalmente
os maiores fornecedores do produto para o Brasil,
responderam por 88% das importações do país, com
Portugal a consolidar a sua posição cimeira, alcançando
57% de quota de mercado. Seguiu-se a Espanha
(25%), Itália (6%) e Grécia (1%), com os restantes 12%
originários da Argentina (11%) e Chile (1%).
A produção mundial de azeite em 2013/14 foi avaliada
em 3 270 500 toneladas, com um acréscimo de 36%
face à colheita anterior (2011/12). Os países da União
Europeia responderam por mais de 75% do volume
total, com a Espanha a liderar o ranking, atingindo um
record de 1 775 800 toneladas. Portugal ficou-se pelo
quarto lugar com 91 600 toneladas. Para a colheita de
2014/15, estimativas apontam para um decréscimo da
produção mundial de azeite na ordem dos 27%, com
implicações no preço, que tenderá a aumentar. Depois
de em 2012/13 se ter verificado uma queda na produção
de soja, e dos preços do óleo de soja terem subido em
consequência, o clima nas principais regiões produtoras
tem beneficiado a cultura de sementes oleaginosas,
pelo que a concorrência, em preço, do óleo de soja ou de
palma poderá ser forte, com quedas anunciadas no preço
do óleo de soja na ordem dos 20%.

Gráfico 5 – Principais Paises Fornecedores de
Azeite (2011) – Brasil (%)
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Um aumento no preço relativo do azeite levaria os

devido ao seu preço elevado. O país tem tradição de uso mas

consumidores de mais baixo rendimento a optar por

de forma moderada. A época do Natal, por exemplo, constitui

produtos de baixa gama, mais baratos; por outro lado, o

uma das épocas de maior consumo do produto, por ser

aumento do rendimento disponível e do poder de compra

considerada um tempo de festa e abundância.

da classe média brasileira potencia o aumento da quota
de mercado de produtos premium, à medida que aumenta

O início do século XXI marcou um tempo de mudança, com

a consciencialização dos consumidores dos impactos da

o crescimento económico do Brasil a fazer surgir uma nova

alimentação na sua saúde e bem-estar.

classe média “para a qual ter um azeite extra virgem na
mesa é símbolo de status”. No final de 2013, é também

Recomendado pelos benefícios que traz à saúde, o consumo

percetível uma maior abertura do mercado, com um número

de azeite virgem extra tem vindo a aumentar no Brasil,

significativo de consumidores brasileiros dispostos a pagar

embora os custos de importação possam estar a limitar a

30 euros por uma embalagem de azeite! Para o azeitólogo

sua maior utilização, já que a produção nacional é ainda

Scofano, “o panorama do azeite no Brasil (…é) similar ao do

incipiente. O Brasil é o país do mundo onde mais cresce o

vinho há 20 anos, quando a bebida começou a se popularizar

consumo de azeite, sendo o 2º maior importador de azeite do

e a ser reconhecida pelas diferenças entre as uvas e regiões

mundo, com 73 mil toneladas de azeite importadas previstas

produtoras”.

para 13/14.
De acordo com Scofano, a população brasileira tem uma
De acordo com Marcelo Scofano, azeitólogo de renome no

paixão pelo azeite português, considerando-o o melhor

Brasil, o consumo de azeite no Brasil tem forte influência

azeite do mundo. O potencial de crescimento é por isso

portuguesa. Apesar disso, e segundo o especialista, o azeite

grande, sendo no entanto essencial a aposta na educação do

que chega ao Brasil, não é o de melhor qualidade, havendo

consumidor naquilo que constitui um bom azeite: variedade

espaço para um aumento quer em quantidade, quer em

de aromas, frescura e equilíbrio entre o frutado, amargo e

qualidade e diversidade de azeite importado.

picante.
Tradicionalmente, os consumidores brasileiros de azeite
valorizam primordialmente a origem, o preço e o grau

a) Tendências do Consumidor

de acidez. Isso traduz-se: na preferência pelo azeite
português (“povo irmão”); na preferência por embalagens

Apesar de, por decisão do Governo de Dilma Roussef, o

grandes e económicas, superiores a 1 litro ou em formato

azeite ter passado a integrar o cabaz alimentar básico no

bag-in-box; e na opção primordial por azeites de baixo

Brasil, o azeite é um produto com o qual os brasileiros ainda

grau de acidez. O crescimento do país e a sua crescente

estão pouco familiarizados, tanto no que respeita às suas

exposição internacional, bem como a ascensão de uma

características como às suas variedades, propriedades

classe media mais educada, mais viajada e consciente

e utilizações. O consumo médio per capita é baixo,

dos benefícios do azeite para a saúde, tem permitido

principalmente quando comparado com outros países

uma sofisticação do mercado e uma maior valorização da

consumidores: 250 ml/per capita/ano contra 26 litros/per

qualidade. Progressivamente, o consumidor brasileiro tem

capita/ano na Grécia, 13L/per capita/ano em Itália e 7L/

vindo a descobrir que a decisão de compra de azeite deve

per capita/ano em Portugal, havendo portanto um enorme

ter em consideração um conjunto de outras características

espaço para o crescimento.

organoléticas (cheiro, sabor), para as quais a sensibilidade
do consumidor deve continuar a ser educada. Começa

A utilização de azeite no Brasil esteve, durante muito tempo,

também a surgir interesse em especialidades regionais

restrita às colónias de imigrantes europeus, principalmente

com azeites originários do mesmo país a posicionarem-se

portuguesas, italianas e espanholas, em grande medida

individualmente pelas suas particularidades.
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Para aumentar o consumo de azeite da população

b) Tendências do Produto

brasileira, é necessário despertar no consumidor
a curiosidade sobre as suas variadas utilizações,

No Brasil, a grande tendência de futuro para o azeite é

sugerindo-lhe novas combinações – o azeite é

a sua valorização como produto natural, de produção

tradicionalmente utilizado em saladas, como tempero

local e orgânico. Espera-se ainda uma evolução do

- e ensinando-o a harmonizar o azeite e a gastronomia

consumo em linha com os desenvolvimentos das

tradicional brasileira. Chania Chagas, do Empório do

principais economias consumidoras, que valorizam

Azeite (https://www.facebook.com/EmporioDoAzeite),

primordialmente o cumprimento de princípios éticos e a

sugere a combinação de azeites intensos com frutas (ex.:

sustentabilidade.

laranja, abacaxi, manga ou banana) e doces (ex.: bolos
e gelados); Scofano sugere a introdução, na tradicional

A análise do boletim de Janeiro de 2013 do International

feijoada brasileira, de um azeite verde, intenso, amargo e

Olive Oil Council permite observar que o consumo de

picante, que enriqueça a experiência sensorial do prato

azeite, em termos de tipologia, se inverteu na última

tornando-o nutricionalmente mais rico. Entre os pratos

década: em 2002/03, a proporção de azeite virgem

da gastronomia brasileira que mais beneficiam com a

consumido era de 39% contra 61% de azeite (composto

utilização de azeite, destaque para o bobó de camarão, as

de azeite refinado e azeite virgem); em 2011/12, cerca

moquecas de peixe, a tapioca ou a vaca atolada.

de 75% do total consumido já correspondia a azeite
virgem e 22% a azeite. Pode assim constatar-se um

Apesar do azeite ser uma gordura boa para fritar, no

aprimoramento do consumo e uma maior perceção da

Brasil há muita resistência a dar-lhe esse uso - sendo o

qualidade, por parte dos consumidores. A educação do

país um dos maiores produtores de soja do mundo, há

consumidor pode pois abrir caminho à introdução de

uma grande pressão para a utilização de óleo de soja. A

produtos de excelência, nomeadamente os azeites extra

crença de que aquecer o azeite o torna potencialmente

virgem premium.

cancerígeno ainda subsiste em muitos meios e deve ser
É importante notar, ainda assim, que a educação

desmistificada.

do consumidor, pode, em alguns aspetos, ser
A aposta na divulgação da dieta mediterrânica como

contraproducente para os produtores portugueses – a

modelo de alimentação saudável, destacando o papel

consciencialização do consumidor de que a frescura do

primordial do azeite, pode ser uma forma de sedimentar

azeite se perde com o tempo, e que é depois da extração

o seu consumo. A organização de cursos e workshops

que o produto está no seu auge de vida e qualidade,

sobre alimentação saudável e a divulgação de receitas

pode beneficiar os produtores locais e regionais (ex.:

equilibradas podem contribuir para atrair consumidores

Argentina), em detrimento dos tradicionais fornecedores

cada vez mais exigentes em relação à saúde e ao cuidado

do mercado, os países europeus.

na escolha dos ingredientes das refeições.

Figura 25 - Núcleo Tecnológico de Azeitona e
Azeite - Minas Gerais
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No século XVIII, Portugal limitou a plantação de
oliveiras no Brasil, para onde os jesuítas as tinham
trazido. As oliveiras adaptaram-se bem ao Sul do Brasil,
mas Portugal proibiu a produção para que o país não
competisse com o azeite português. Hoje, respondendo
a uma procura crescente por produtos de origem local,
começam a surgir os primeiros produtores de azeite
brasileiro, com escala suficiente para começarem a
implementar a sua marca própria, posicionando-se num
patamar de preço mais elevado. Hoje o Brasil cultiva cerca
de 500 hectares de oliveiras, a maior parte no Rio Grande
do Sul e o restante em São Paulo e Minas Gerais. As
regiões Sul e Sudeste, com altitude acima de mil metros e
temperaturas no inverno abaixo de 12 graus, são as mais
indicadas para o cultivo da oliveira.
Figura 26 – Azeite Olivas do Sul (produzido no Brasil)

O azeite brasileiro que mais se tem afirmado no mercado
é o Olivas do Sul (http://www.olivasdosul.com.br/),
azeite extra virgem fabricado com azeitonas colhidas
em Cachoeira do Sul (RS). Segundo Paulo Freitas,
engenheiro alimentar especialista em azeite, o azeite da
marca brasileira tem um sabor suave, típico da azeitona
arbequina: “O sabor lembra bastante o de frutas verdes,
como o tomate ou a maçã verde. Também tem sabores
amargos e picantes suaves, o que agrada ao público
brasileiro, além de uma nota final amanteigada”. A marca
pode ser encontrada em redes de supermercado no Rio
Grande do Sul e na cidade de São Paulo, e em pontos de
venda em Salvador, Brasília e Rio de Janeiro. Cada garrafa
de 500 ml custa, em média, R$ 21, mas o valor chega aos
R$ 39 em alguns estabelecimentos.
No entanto, os elevados índices de pluviosidade
fazem com que o azeite brasileiro não seja de grande
intensidade, embora seja muito fresco. Além disso, dado
o grau de humidade que fica retido na fruta, o azeite
brasileiro tem uma validade menor.

As novas gerações não gostam do azeite que se fazia
antigamente, com a fruta muito madura. O consumidor
de hoje prefere azeites que sejam equilibrados, numa
combinação de sabores amargo, picante, frutado. Além
da educação do consumidor, é necessário educar os
importadores que, para vender, precisam de saber
justificar as diferenças de preço entre os vários tipos de
azeite.

c) Tendências da Distribuição
De acordo com um relatório da Euromonitor, em 2013
a Bunge Alimentos, filial brasileira da holding norteamericana Bunge Limited (corporação do agronegócio
com sede em White Plains, Nova York, aqui: http://
www.bunge.com.br/Negocios/Alimentos_Ingredientes.
aspx) liderou o mercado de óleos e outras gorduras no
Brasil, com uma quota de 31%. Detentora das marcas
Primor e Delícia (gorduras vegetais e de barrar, óleos
de cozinha, etc), Andorinha e Cardeal (azeite) e Salada
e Soya (óleos vegetais), a empresa aposta fortemente
na comunicação, publicidade, design e investigação e
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Figura 27- Linha de Azeites Andorinha

desenvolvimento, lançando com regularidade novos
produtos, redesenhando embalagens e reformulando
conceitos de modo a responder às preocupações
crescentes dos consumidores com a saúde.
Adquirida em 2004 pelo grupo Sovena, a marca
Andorinha foi relançada em 2005. Entre 2004 e 2011 a
marca, distribuída a nível nacional pela Bunge, passou
de 3% para 12% de quota de mercado. No Brasil existem
muitas marcas com distribuições regionais, o que faz com
que o mercado esteja muito disperso, com apenas três
grandes players nacionais.

Figura 28 – Semana do Azeite na Casa Santa Luzia (São Paulo)

No segmento do azeite, a Gallo – distribuída no Brasil pela

A Casa Santa Luzia (http://www.santaluzia.com.br/), loja

multinacional Cargill - é marca líder destacada, tendo

de referência em mercearia fina de São Paulo, dispõe de um

conquistado o prémio de Top of Mind durante cinco anos

portfolio de azeite com 137 referências de extra virgem,

consecutivos e detendo o dobro da quota da segunda

de nove países diferentes (23 marcas portuguesas, 21

marca do mercado (23,4% em volume e 30% em valor).

italianas, 8 espanholas, 4 gregas, 4 libanesas, 4 chilenas, 3
uruguaias, uma argentina e uma brasileira).

Com o aumento da procura de azeite, têm sido vários
os modelos e formatos de comercialização que têm

Enquanto a Casa Santa Luzia se destaca pela variedade

surgido no Brasil e que contribuem para a composição

de rótulos, começam a surgir em São Paulo as primeiras

da “experiência sensorial” tão valorizada pelos

lojas especializadas, como a “Rua do Alecrim”.

consumidores de hoje em dia.

Inicialmente uma loja on-line, a “Rua do Alecrim” tem nos
azeites o seu principal produto, com cinco dezenas de
rótulos – do espanhol Oro Bailén (R$ 125) ao marroquino
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Desert Miracle (R$ 65). “É o produto com o maior

promocionais, com provas de azeite conduzidas por

potencial de evolução em vendas”, diz Arnaldo Comin,

experts em locais de compra. A marca portuguesa

um dos sócios. No futuro, Comin planeia abrir um bar de

fechou uma parceria com a revista “Caras” do Brasil

azeites.

para patrocinar a “Caras Silver Collection”, uma coleção
de utensílios de cozinha que os leitores recebem

Algo semelhante ao que o Grupo Press (http://www.

juntamente com a revista; o azeite português vai ainda

grupopress.com.br/ tentou introduzir nas suas ementas

aparecer numa novela (“Flor do Caribe”), além de dar

em 2006: uma carta de azeites, constituída por seis

continuidade, pelo 3º ano consecutivo, à presença no

opções, que podiam ser utilizadas na hora e depois

programa matinal da apresentadora Ana Maria Braga na

levadas para casa.

Rede Globo, “Mais Você”, para o qual foi desenvolvida a
personagem “Andorinha Dorinha”, namorada do Papagaio

Localizado em Gramado, Rio Grande do Sul, o Empório do

Louro.

Azeite (https://www.facebook.com/EmporioDoAzeite;
http://emporiodoazeite.com.br/ ) assume-se como a

Hoje, a Andorinha Dorinha tem mais de 451 mil

maior boutique especializada em azeites de oliva no

seguidores no Facebook, onde é notório um grande

Brasil. São mais de 200 rótulos de azeite, de países

envolvimento entre a marca e os seguidores. “Mais

como Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Grécia,

do que uma campanha, criámos uma plataforma de

França, Estados Unidos, Itália e Espanha. Entre as

comunicação com conteúdo”, explica Luís Santos,

marcas brasileiras, estão Olivas do Sul, Bosque Olivos

diretor de Marketing do Grupo Sovena, em linha com as

e Prosperato. Cerca de 70% do público é formado por

novas tendências do marketing e da comunicação. No

homens, e os produtos mais vendidos são os chilenos

âmbito deste programa foi ainda editado o livro “Viagem

e espanhóis. Mesmo assim, o valor do produto ainda é

de Sabores”, um diário de bordo com experiências de

questionado.

gastronomia pela Europa.

d) Tendências da Comunicação
Praful Mehta, presidente da Unity Brands Group,
refere que há toneladas de azeite a ser produzido e
comercializado no mundo, pelo que encontrar o fator
diferenciador é essencial - “It’s not about having a world
quality olive oil, it is about how you market and sell it.”
No Brasil, mercado em expansão mas em que o

Figura 29 – Publicidade Azeite Andorinha

consumidor não está ainda educado para compreender
as especificidades das diversas marcas de azeite, a

Para a marca Cardeal, a Bunge redesenhou as suas

crescente variedade de rótulos e a diversidade de preços

garrafas de azeite inspirando-se no mercado das

(que vão dos R$ 8 aos R$ 150 em São Paulo) confunde os

bebidas e apostou nas vendas online através do site

consumidores.

www.azeitecardeal.com.br. O azeite Cardeal também
está no Twitter e no Facebook e é líder da categoria

Em 2013, e para aumentar a notoriedade da marca

em acessos nas redes sociais (721 mil likes no FB). Com

Andorinha, a Bunge investiu R$8.5 milhões em

quatro níveis de acidez máxima (0,2%, 0,3%, 0,4%

Comunicação, incluindo TV, social media e ações

e 0,5%), a embalagem apresenta um rótulo com os
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quatro níveis de acidez máxima impressos em relevo
e a respetiva recomendação culinária, facilitando a
identificação pelo consumidor da melhor harmonização
de cada produto. As embalagens, que continuam a ser
produzidas em vidro para manter as características do
produto, possuem um formato diferenciado, que auxilia
o manuseamento, além de um bico doseador, que ajuda
a servir a quantidade ideal. O material escuro garante um
melhor isolamento térmico, diminuindo o risco de ação do
oxigênio e da humidade
Como o conteúdo formativo e informativo
disponibilizado é muito reduzido, a curiosidade
dos consumidores em relação ao azeite e às suas
características e propriedades tem vindo a crescer. Em
agosto de 2014, a Casa Santa Luzia promoveu uma
semana de palestras e degustação de azeites, que teve
lotação esgotada, de acordo com Fernanda Oruê, gerente
de marketing da empresa.
Também a Gallo, marca líder de mercado no Brasil,
tem como principal objetivo a criação de um vínculo

Figura 30 – Publicidade Azeite Gallo (Brasil)

As grandes marcas de azeite português, tanto a Gallo
como a Andorinha, têm sido responsáveis pela grande
dinamização da categoria, levando as tradições de
Portugal e da sua gastronomia para o Brasil. Esta
atuação, aparentemente dominante, das empresas
portuguesas, pode constituir uma grande mais-valia
para os pequenos produtores portugueses de azeite,
que podem usufruir de uma maior sensibilidade do
consumidor à marca “Portugal”.

emocional com o consumidor. A utilização das
embalagens de vidro escuro em todas as garrafas da
marca veio no seguimento de uma auscultação aos
consumidores, que informados dos benefícios do vidro
escuro na preservação do azeite, impedindo a oxidação
do produto, consideraram importante a sua utilização
(ainda que uma das suas campanhas de comunicação
tenha dado lugar a um equívoco de cariz racista, que a
Marca acabou por contabilizar como exposição mediática,
após ter dado as explicações ao Mercado e pedido
desculpa por eventuais ofensas). Destaque ainda para o
merchandising da Gallo na Rede Globo, com participações
na novela “Fina Estampa” e no programa “Estrelas”.
Perante mercados cada vez mais voláteis e globais, o
marketing contemporâneo procura fórmulas inovadoras

Macro Tendências dominantes
No Brasil, a categoria do azeite parece estar cada vez
mais dominada por preocupações com a origem e a
qualidade do azeite, à medida que o consumidor vai
compreendendo melhor as características, propriedades
e utilizações do produto e começa a valorizar a produção
local.
A tendência transversal a todos os aspetos do consumo
(consumidor, produto, distribuição e comunicação)
parece pois ser a “Fiabilidade e Qualidade”, com
particular foco na questão da origem.

e criativas que valorizem o papel do consumidor,
envolvendo os consumidores em processos de
comunicação. Como a concorrência é cada vez mais forte,
e o consumidor cada vez mais informado e exigente,
este é convocado a participar no processo de criação de
produtos e serviços numa interação direta e duradoura.
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VII. ANÁLISE DE
TENDÊNCIAS:
CATEGORIA MOLHOS
E CONDIMENTOS

a) Tendências do Consumidor
Apesar de ser uma categoria popular entre os consumidores brasileiros, a tendência atual é a preferência por
produtos e marcas que já são familiares e nas quais os
consumidores confiam.
Nesse sentido, é necessário encorajar os consumidores

Para efeitos deste estudo, considerou-se que esta catego-

a experimentarem e adquirirem novos produtos, para

ria inclui: todo o tipo de molhos que podem acompanhar

aumentarem a frequência e o volume de utilização. A

uma refeição (à exceção dos derivados de tomate, que são

disseminação de produtos gourmet e de alimentos

contemplados no capítulo sobre alimentos em conserva)

exóticos, bem como a tendência para a valorização de

bem como caldos, temperos e outros produtos similares.

“experiências gastronómicas e culinárias” pode
constituir uma rampa de lançamento para novos produtos

A alteração dos hábitos e preferências dos consumidores

nesta categoria.

brasileiros tem ditado o aumento da procura de molhos
e condimentos no Brasil. A categoria tem já uma elevada

O aumento da população empregada e do rendimento, têm

penetração no mercado brasileiro, apesar de a frequência

impactos positivos no segmento do food service: a procura

de consumo variar bastante entre os produtos.

crescente por refeições rápidas, nomeadamente snacks
e fast food, tem catapultado o aumento do consumo de

Dados do International Markets Bureau do Canadá indicam

molhos.

que o Brasil é o maior mercado para molhos e condimentos
da América Latina.

De acordo com um estudo da Euromonitor, muitos consumidores da América do Sul aumentarão o consumo de
molhos premium, em resultado do aumento do preço médio da refeição fora de casa e do interesse crescente dos
consumidores por culinária. Espera-se que o aumento do
rendimento e do nível educacional da população incentive
os consumidores, não só a aumentarem o seu consumo no
geral, e portanto a aumentarem o consumo de molhos e
condimentos, como também a melhorarem a qualidade

Tabela 8 - Volume de Vendas – Segmento de Molhos & Condimentos na

das suas escolhas alimentares, o que se traduzirá

América Latina

numa maior procura de molhos e temperos saudáveis, em
versões de baixas calorias, baixa gordura e sal.

(US$ Millions – Fixed 2011 Exchange Rates)

VOLUME DE VENDAS – SEGMENTO DE MOLHOS & CONDIMENTOS NA AMÉRICA LATINA
(Milhões de US$– Tx. Câmbio 2011)

País

2006

2007

2008

2009

2010

Argentina

407.9

524.6

692.7

847.5

1,101.8

Brazil

3,366.7

3,684.7

4,113.5

4,353.7

4,868.0

Chile

349.0

372.8

411.5

418.9

428.5

Colombia

286.3

309.8

334.7

360.5

383.1

Venezuela

327.7

395.2

487.1

635.9

806.6
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Referir ainda a escalada do preço da carne de vaca

b) Tendências do Produto

na América do Sul, que se poderá traduzir, em alguns
segmentos populacionais, na substituição parcial das

Em 2010 a sub-categoria mais popular de molhos e

refeições de carne por massa ou arroz e aumentará a pro-

condimentos foi a de molhos e temperos culinários

cura de molhos, para enriquecer os pratos em sabor.

utilizados para cozinhar outros alimentos. Inclui a
categoria de ervas e especiarias e equivaleu a um gasto

As principais inovações neste segmento têm acontecido

por agregado familiar de US$37,60/ano.

ao nível da embalagem – muitas das empresas líderes do
segmento têm optado por designs sofisticados, de modo a
posicionar os seus produtos como gourmet, atrativos para
um público de classe média e média-alta, que respondem
a estímulos estéticos que associam ao estilo e ao
status.
CATEGORIA

VENDAS – VALOR HISTÓRICO

VENDAS - PREVISÕES

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,366.7

3.684.7

4,113.5

4,868.0

5,220.4

5,697.1

5,697.1

6,234.5

6,801.5

7,409

1,151.0

1,310.1

1,502.9

1,898.1

1,898.1

2,127.2

2,395

2,702.1

3,014.6

3,349.1

Bouillon/Stock Cubes

443.4

513.2

517.6

540.2

586.5

624

686.4

765.1

861

965.2

Dry Sauces/ Powder Mixes

4.6

4.9

4.8

5

5.1

5.3

5.6

5.9

6.3

6.7

Herbs and Spyces

207.9

224.8

282.4

314.3

349.7

384.9

412

438.8

469.8

Monosodium Glutamate (MSG)

3.6

4

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.8

5.1

5.3

Pasta Sauces

480.7

551.1

696.3

779

971.4

1,126

1,293.3

1,491.7

1,678

1,873.5

Wet/Cooking Sauces

Sauces, Dressings and Condiments
Cooking Sauces

10.8

12.1

14.7

14.3

16.3

17.7

20.2

22.6

25.4

28.5

Dips

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Pickled Products

494.3

544.3

601.6

620.4

670.5

710.9

742.3

789.3

835.1

885.8

Table Sauces

865.6

931.2

974.0

1,052.5

1,133.2

1,194.0

1,297

1,400.4

1,515.9

1,643.4

Barbecue Sauces

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Brown Sauces

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Cocktail Sauces

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Curry Sauces

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Fish Sauces

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Horseradish Sauces

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Ketchup

170.8

200.3

226.3

282.6

320.3

347.3

380.5

414.8

455.7

503.1

Mayonnaise

444.9

460

452.6

458.7

476.8

494.3

533.8

572.2

615.2

662.3

Mustard

28.7

29.5

31.8

34.8

36.9

37.4

39.4

41.7

44.2

46.8

Oyster Sauces

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Salad Dressings

28.9

32.8

38.1

37.5

41.1

43.7

48.2

52.6

57.5

62.4

Soy-Based Sauces

32.9

39.5

46.2

55.2

60.8

65.9

73.2

80.6

88.2

97

Spicy Chili/Pepper Sauces

72.2

75.6

83

86.6

93.2

98.4

106.5

113.8

119.7

125.5

Tartar Sauces

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Vinaigrettes

3.7

4

4.5

4.6

4.9

5.2

5.7

6.2

6.7

7.3

Worcester/Steak Sauces

70.3

75.5

76.9

77.4

83

86.1

93.2

100.9

110

119.3

Other Table Sauces

13.1

13.9

14.7

15.1

16.2

15.7

16.6

17.6

18.7

19.8

Tomato Pastes and Purées

433.4

426.0

531.5

522.6

567.2

546.9

548.9

550.7

554.5

557.2

Other Sauces, Dressings and

422.4

473.1

503.5

533.3

599.0

641.5

713.9

792.1

881.4

973.5

Condiments
Tabela 9 - Brazil Sauces, Dressings and Condiments Market –Top 5 Brand Shares (by Brand Name) (Historic Retail Value –% Breakdown)
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Entre as marcas líder no país, representadas no quadro
abaixo, destaque para as marcas do grupo Unilever, que
dominam o mercado com uma quota conjunta de 25,9%
em 2010.
MOLHOS & CONDIMENTOS (TOP 5 – VALOR DE VENDAS: QUOTA DE MERCADO (%)

MARCA

NOME DA EMPRESA

2006

2007

2008

2009

2010

Knorr

Unilever Group

15.5

12.7

13.4

13.3

14.2

Hellmann’s

Unilever Group

7.8

7.8

7.3

7.2

6.9

Arisco

Unilever Group

5.8

5.4

5.0

4.9

4.7

Kitano

Yoki Alimentos SA

2.9

4.3

4.3

4.4

4.4

Hemmer

Cia Hemmer Indústria e Comécio Ltda

4.5

4.5

4.6

4.6

4.0

Tabela 10 - Brazil Sauces, Dressings and Condiments Market –Top 5 Brand Shares (by Brand Name) (Historic Retail Value –% Breakdown)

A crescente multiculturalidade do país, derivada da
maior exposição internacional e nível educacional da
população, constitui uma excelente oportunidade de
inovação no segmento de molhos e condimentos. A
penetração da gastronomia japonesa por exemplo, que
tem vindo a aumentar e a democratizar-se, possibilita a
introdução de molhos e temperos asiáticos; a presença
das comunidades italiana e alemã também incentiva
a introdução de produtos étnicos. A Hellmann’s por

Figura 31– Hellmann’s Gourmet

exemplo, apostou numa linha de produtos gourmet com
sabores de três origens: Grécia (maionese com azeite
de oliva extra virgem); Itália (maionese com vinagre
balsâmico) e Nova Iorque (extra cremosa).
Ainda assim, nem todos os produtos têm de ser exóticos

pimenta constitui um bom exemplo de um produto desta

e responder a necessidades inusitadas ou novas para

categoria, podendo ser combinado com outros molhos

se integrarem no cabaz de consumo. A exploração de

ou condimentos para atrair a atenção do consumidor,

oportunidades junto de segmentos de consumidores

posicionando-se como mais do que uma commodity .

menos tradicionais na categoria – os homens –
também pode constituir uma boa estratégia de produto.

A entrada no mercado brasileiro pode ainda ser feita

Os produtos para barbecue, por exemplo, podem

focando-se num Estado que se destaque pelo elevado

alavancar a introdução do público masculino na categoria,

consumo de molhos e condimentos. Neste caso, Brasília,

por ser um produto complementar a um género culinário

pela sua diversidade e multiculturalidade, assume o lugar

com o qual eles estão familiarizados.

cimeiro.

Outra alternativa para alavancar a entrada no Mercado

Finalmente, a última tendência dominante no

pode ser a aposta num produto de elevado consumo,

segmento parece ser a da saúde, com os consumidores

introduzindo variações com maior ou menor amplitude. A

a procurarem especiarias em alternativa ao sal
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(especialmente os homens), e a preocuparem-se cada
vez mais com a alimentação infantil, que deve ser
apelativa, fácil mas acima de tudo, saudável. Neste
contexto, a Hellmann’s lançou uma maionese à base de
leite, que utiliza 20% de leite em substituição ao óleo de
soja da maionese tradicional. Além da diferença de sabor,
o produto é baixo em calorias: 27kcal por porção de 12
gramas, 1 colher de sopa. Por ser mais leve e cremoso, o
produto é muito versátil e pode ser utilizado em diversas
ocasiões de consumo, tendo sido publicitada a sua
introdução no pequeno-almoço.
Já o vinagre posiciona-se como um dos produtos de
maior potencial dentro da categoria, dados os benefícios
conhecidos para a saúde: baixo valor calórico, presença
de substâncias antioxidantes, e propriedades de
coadjuvante contra a hipertensão. As saladas e outros
vegetais são a associação imediata do consumidor
quando pensa em vinagre, o que pode sustentar uma
estratégia de marketing que aposte na saúde, bem-estar
e na boa forma física.

c) Tendências da Distribuição
Os molhos e condimentos são vendidos através de uma
multiplicidade de canais, e o canal escolhido pode ou não
acrescentar valor e contribuir para o posicionamento
do produto no Mercado – vender um vinagre num
supermercado não é o mesmo do que vendê-lo numa loja
emporio ou na mercearia do bairro.
Os principais canais de distribuição de molhos e
condimentos são os supermercados, hipermercados,

Figura 32– Loja de especialidades

lojas de conveniência e lojas de especialidade/lojas
gourmet, além dos estabelecimentos de cash&carry,
vocacionados para a distribuição de produtos de food
service. Em 2010, na América do Sul, 50% das vendas
de molhos e condimentos foram feitas em super e
hipermercados. Mercearias independentes respondiam
por 42% e outlets/lojas de desconto por 5%.
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d) Tendências da Comunicação
Uma estratégia de comunicação utilizada pelas grandes
cadeias de distribuição da América do Sul para promover
os molhos tem sido a colocação, junto dos vegetais e
snacks, de pequenos ecrãs a passarem programas
informativos e formativos, induzindo no consumidor
novas possibilidades de consumo e combinação de
ingredientes. Outra estratégia tem sido a disposição
dos molhos e condimentos junto de produtos
complementares como os referidos (snacks e
vegetais), para estimular o consumidor a comprar ambos.
Já as marcas de molhos e condimentos mais presentes no
mercado brasileiro têm vindo a apostar no envolvimento
com o consumidor como principal argumento de
comunicação. Obviamente, a comunicação em brasileiro
é específica e atende às características sociais e

Figura 33 - Molhos e Temperos “caseiros”

culturais, podendo haver gaps muito importantes com a
comunicação realizada na Europa (inclusive ao nível da
regulamentação) que é necessário conhecer e dominar.

Figura 34 - Endorsment de chefs

O desenvolvimento de produtos em parceria com

Tirando partido do crescente interesse dos consumidores

os consumidores, por exemplo, e a partilha dessas

pela culinária e pelas experiências gastronómicas, a

experiências em vídeos online, tem sido também uma

Knorr Brasil promove visitas a casa dos consumidores

estratégia seguida por várias marcas.

para ouvir as suas histórias e conhecer as suas receitas.
As visitas são conduzidas por Chefs Knorr, que depois
utilizam os inputs dos consumidores para melhorar a
linha de produtos da marca. Todas as visitas são gravadas
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em vídeo e disponibilizadas online no site da marca, na
página “Knorr na sua casa” (http://www.knorr.com.br/
article/detail/896262/knorr-na-sua-casa) .
Outra ação promocional conduzida pela marca no
Brasil foi a da associação com “As Olívias” (http://www.
asolivias.com.br/), um quarteto feminino cómico que
realiza sketches humorísticos para a marca.
Já a Hellmann’s Brasil tem apostado primordialmente na
sua página de facebook como forma de se construir uma
relação mais presente com os seus consumidores. Para
a divulgação da sua linha “Hellman’s Gourmet” a marca
disponibiliza vídeos com receitas simples através de
uma aplicação própria associada à página da marca no
facebook. O argumentário comercial assenta numa visão
da maionese quase como se de um vinho se tratasse,
sugerindo a melhor combinação de cada maionese
com pratos e bebidas. A maionese “Gourmet Itália” por

Figura 35 – Post de facebeook da Hellmann’s Brasil

exemplo, é apresentada como de “equilibrado sabor
agridoce e amadeirado, ideal para harmonizar com carnes
vermelhas e saladas”.
A marca utiliza ainda várias referências à família, com
receitas “para os avós”, para o “almoço de domingo”,
“para os outros”, classificando a culinária como uma
“demonstração de amor”.
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Figura 36 – Publicidade Arisco

A Arisco (Unilever) diferencia-se da concorrência pelo
seu logo “Tempera Mais” (logoline: “Gostinho de comida
brasileira”, apelando aos sabores tradicionais da culinária
brasileira). Aposta ainda na diversificação dos formatos
da embalagem, no sentido de tornar a utilização dos
produtos mais conveniente, disponibilizando temperos
em envelopes de 5 gramas cada um (para o retalho) e
maionese de 1kg, em doypack (para food service).

Figura 37 – Temperos Arisco - Adaptação dos sabores do mercado local

Macro Tendências dominantes
No Brasil, os consumidores parecem interessar-se
cada vez mais por novas experiências gastronómicas e
culinárias, que tragam emoção e diversão às suas vidas.
Nesse sentido, a tendência transversal a todos os
aspetos do consumo de molhos e condimentos
(consumidor, produto, distribuição e comunicação)
parece ser a tentativa de despertar “Sensações,
Figura 38 – Ivete Sangalo em campanha publicitária para a Arisco

Emoções e Prazer”, trazendo sabor e cor à vida. Um bom
exemplo está documentado na figura abaixo, onde Ivete
Sangalo participa num endorsement para a Unilever, e
transmite toda a alegria e o prazer brasileiro de temperar
a comida.
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VIII. ANÁLISE DE
TENDÊNCIAS:
CATEGORIA
ALIMENTOS
ENLATADOS

a) Tendências do Consumidor
As perspetivas para o mercado de alimentos
processados são bastante positivas na maioria dos
países e também no Brasil. Os consumidores procuram
cada vez mais produtos prontos para o consumo,
valorizando a conveniência de alternativas como as
conservas de alimentos. Apesar disso, as preocupações
crescentes dos consumidores com a saúde, e uma
maior consciencialização do impacto dos alimentos no

Embora os enlatados sejam muitas vezes encarados

corpo humano, colocam dúvidas sobre os as conservas

como o oposto da comida saudável, a população brasileira

e os riscos e efeitos na saúde. A indústria deve assim

tem vindo a consumir cada vez mais produtos desta

responder a estes anseios do consumidor, apresentando

categoria, especialmente vegetais, carne, peixe e feijão,

propostas que não comprometam nenhum dos

valorizando a conveniência e a relação qualidade-preço.

requisitos.

Dados da Associação Brasileira de Embalagem de

Se por um lado os consumidores brasileiros valorizam a

Aço, indicam que o consumo de conservas enlatadas

conveniência e a durabilidade das conservas (nenhum

no primeiro semestre de 2009 aumentou 10%, em

outro tipo de embalagem garante prazos de validade

comparação com o período homólogo em 2008. Segundo

tão longos), é justamente a falta de frescura que gera

a mesma fonte, nos últimos três anos foram lançados no

desconfiança. Saúde e sabor são cada vez mais aspetos

país cerca de 300 novos produtos desta categoria, sendo

considerados na hora de optar ou não por enlatados.

o setor alimentar o destino final de mais de metade dos
5,8 mil milhões de latas fabricadas no país em 2013.

Entre os principais consumidores destacam-se as classes
mais desfavorecidas, para as quais estes produtos –mais

De acordo com o Business Monitor International, entre

baratos e fáceis de armazenar – têm um peso importante

2013 e 2018 espera-se um aumento das vendas de

na dieta alimentar.

produtos enlatados, tanto em valor como em volume, tal
como apresentado na tabela abaixo.

ENLATADOS VENDAS EM VALOR /VOLUME - DADOS HISTÓRICOS (e) E PREVISÕES (f) (2013 – 2018)

2013e

2014f

2015f

2016f

2017f

2018f

Canned food sales, tonnes

557,710.9

572,306.4

587,886.7

608,494.3

630,426.1

654,828.0

Canned food sales, BRL mn

5,939.9

6,433.0

6,958.3

7,548.0

8,179.7

8,878.7

Canned food sales, US$mn

2,745.8

2,797.0

2,923.7

3,253.4

3,635.4

4,091.6

e/f = BMI estimate/ forecast. Source: BMI, Central Bank of Brazil, IBGE, ABIA
Tabela 11 - Enlatados - Vendas em valor/volume - dados históricos e previsões (2013 - 2018)
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É essencial informar os consumidores brasileiros acerca

“2nd best”, úteis no alinhamento da alimentação a

das vantagens e desvantagens destes produtos, uma

standards de saúde mais elevados. O tomate pelado por

vez que ainda existem muitos equívocos. Ao contrário do

exemplo, uma das principais conservas utilizadas pelos

que pensam muitos consumidores, o processamento de

brasileiros, tem-se popularizado em versões sem sal

produtos de baixa acidez - como carne, peixe, legumes

nem gordura, para a preparação de molhos e temperos

e derivados do leite - dispensa o uso de conservantes,

saudáveis (deverá recordar-se que os brasileiros são

apesar de, muitas vezes, implicarem a utilização de

grandes consumidores de tomate, e que o tomate é

aditivos para realçar o sabor e dar textura aos alimentos.

uma commodity relevantíssima no cabaz de produtos

De acordo com Sílvia Tondella Dantas, gerente do

alimentares brasileiro, como adiante se verá).

Grupo de Embalagens Metálicas e de Vidro do Instituto
de Tecnologia de Alimentos, a conservação pode ser

De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura do

feita através de um processo térmico, de elevação de

Brasil, nos últimos 10 anos, os brasileiros passaram a

temperatura, que não implica utilização de químicos, no

consumir mais peixes e outros animais extraídos do

que pode ser esgrimido com um excelente argumento a

mar, em parte devido à influência da comida japonesa.

favor das conservas.

Os peixes conservados em lata (como atum e sardinha)
preservam o ômega 3, gordura benéfica ao sistema

Outra forte desconfiança dos consumidores brasileiros

cardiovascular, podendo ser consumidos regularmente

relaciona-se com os líquidos vulgarmente usados para

sem prejudicar a saúde. Ganham espaço no mercado

envolver produtos em conserva. Muitos consumidores

as conservas em água, com o consumidor a evitar

acreditam que o líquido tem efeito conservante, quando

misturas muito temperadas, para não agregar mais sódio

frequentemente este apenas é usado para dar sabor

e outros tipos de gordura à confeção.

e realçar aparência. Do ponto de vista nutricional, os
líquidos devem ser dispensados se contiverem excesso
de gorduras e de sal, e surgem cada vez mais alternativas
saudáveis, com teor reduzido de gordura e sal. Também
no caso das frutas em conserva se têm vulgarizado as
versões light, com menores teores de açúcar.
No segmento de pratos e molhos prontos, há
resistências crescentes a este tipo de produtos por
conterem sódio em excesso e gordura saturada,
componentes associados às doenças cardiovasculares.
Paula Moreira da Silva, engenheira agrónoma e
investigadora do Departamento de Agroindústria da
Universidade de São Paulo afirma, generalizando, que “os
pratos prontos exigem um aditivo para cada ingrediente,
pelo que só o seu consumo só é recomendado em
situações de exceção”.
Os vegetais e os peixes estão entre os enlatados
melhor percecionados pelos consumidores brasileiros.
O consumo de vegetais no Brasil está abaixo do valor
diário recomendado para um adulto (400 g/dia), pelo
que os legumes enlatados surgem como alternativas
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b) Tendências do Produto
Os enlatados entraram no mercado brasileiro pela sua
conveniência, mas têm reforçado o seu posicionamento
através da inovação permanente das empresas do
segmento, que a cada ano melhoram a qualidade e a
variedade da sua oferta.
Entre os principais produtos enlatados consumidos pelo
consumidor brasileiro, destaque para os apresentados na
tabela em baixo que, de acordo com a Folha de São Paulo,
lideram as vendas nas redes de supermercados Pão de
Açúcar e Extra e no empório de luxo Casa Santa Luzia, em
São Paulo.
PRODUTO

PREÇO sell out (2014)

Milho (200 g)

R$ 2

Tomate Pelado (400 g)

R$ 4

Atum (170 g)

R$ 5

Molho de Tomate (340 g)

R$3,5

Mix de legumes (200 g)

R$ 2

Ervilha (200 g)

R$ 2

Sardinha (125 g)

R$3

Tabela 12 – Prego dos principais alimentos enlatados vendidos em São
Paulo (2014)
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Tomate
No Brasil, o tomate é de grande importância económica
e alimentar. De acordo com dados da Nielsen, o mercado
brasileiro da categoria de tomates apresentou um
crescimento de 16,2% em valor entre os anos de 2007 e
2010. Os derivados de tomate, como molhos e extratos,
são a sétima categoria mais importante de produtos
alimentares não-perecíveis de grande penetração
no consumo doméstico (mais de 70%) e com alta
frequência de compra.

Figura 39 – Produtos gama Pomarola - derivados de tomate

Em 2012, a Cargill, líder no segmento de produtos a
Atualmente, são cultivados no país cerca de 16 mil

base de tomate (molhos, polpas, extratos) e detentora

hectares de tomateiros rasteiros cuja produção é

das marcas Pomarola, Elefante e Tarantella, lançou no

unicamente destinada à indústria, que atinge uma

mercado o produto “Pomarola Mais”, uma combinação

produção anual de cerca de um milhão de toneladas.

de tomates selecionados usados em Pomarola com

Dados de 2011 indicam que o consumo per capita de

o azeite Gallo extra virgem, marca de propriedade da

produtos transformados de tomate, foi de 8,5kg/ano

Gallo Worldwide, mas distribuído e comercializado com

no Brasil. O país é por isso um importador líquido de

exclusividade pela Cargill no Brasil, como já se afirmou.

tomate e produtos transformados de tomate, apesar de a

Conseguiu-se assim criar um produto imediatamente

produtividade da sua agroindústria ter vindo a aumentar.

percebido como de elevada qualidade pela junção de
duas marcas reconhecidas pelo consumidor.

São vários os transformados de tomate de consumo
elevado no Brasil: extratos (tomate concentrado),

A crescente preocupação dos consumidores com a saúde

molhos (polpa refogada com alho, cebola e temperos

tem provocado um aumento da procura por produtos de

específicos de cada receita), polpas (tomate diluído

qualidade superior, com menos sal e açúcar. A Cargill,

em água), sumos, ketchup, tomate seco (produto

por exemplo, lançou a linha “Pomarola Lévia” – molho

exótico de costume italiano, saboroso e com alto valor

de tomate com sabor equilibrado, baixo teor de sal e

acrescentado, maioritariamente importado), puré e até

0% de gordura. No geral, a indústria tem respondido

mesmo tomate em pó. Devido à conveniência e utilidade

às preocupações dos consumidores introduzindo novas

para a preparação de pratos elaborados, os molhos

variedades e sabores - cebolinha & salsa; manjericão

destacam-se no mercado, com 20% de participação e

fresco; alho, azeite & azeitona; picante; com cogumelos;

lançamentos constantes de novas fórmulas. Segundo

com ervas finas, etc – em linhas de produto mais

o instituto de pesquisa Kantar Worldpanel, em 2013

saudáveis. Também a linha “Pomarola Natural” – molho

foram consumidas 285 mil toneladas de molho de

de tomate 100%feito com ingredientes naturais – tem

tomate, um crescimento de 58% em relação a 2009.

ganho adeptos entre os consumidores, respondendo
à tendência da procura por produtos sem aditivos e

Os preparados de tomate mais concentrados têm sido

químicos.

substituídos por produtos menos concentrados e
mais sofisticados, em termos de ingredientes e sabor,

A fusão da “tradição” com a “inovação” é uma

tais como molhos com adição de temperos, tomates

das principais tendências de produto no Brasil, no

triturados ou em cubos. Os molhos existentes no

segmento de enlatados, bem como a valorização da

mercado brasileiro são do tipo peneirado ou tradicional.

saúde dos consumidores.
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Peixe em lata
No caso dos peixes em lata, um estudo da Nielsen mostra
que as vendas em 2013 cresceram 10% em relação a
2012. Segundo Ana Ferrari, Supervisora de Vendas de
Food Service na Gomes da Costa Alimentos, os brasileiros
têm procurado cada vez mais o atum, por ser um peixe
muito saboroso e saudável, e isso tem-se refletido nas
vendas, as que mais têm crescido entre os peixes em
conserva. O posicionamento do atum como alimento
funcional, com benefícios na prevenção de problemas
cardíacos, alzheimer, hipertensão, diabetes, entre outras
doenças muito comuns, pode constituir uma estratégia
interessante para as empresas portuguesas.
Há quase 5 anos no mercado e com um crescimento
de 80% entre 2010 e 2011, a Ampex começou sua
comercialização com a marca Beira-Mar, aproveitando o
espaço existente no mercado para oferecer variedade
e diversidade aos consumidores de peixes e enlatados.
Além dos produtos básicos - sardinha, sardinha-laje,
atum (sólido e ralado) e anchova, em óleo comestível
e molho de tomate – e para apelar a um segmento do
consumo mais preocupado com questões de saúde, têm
sido lançadas no mercado conservas de atum em água e
ao natural, vendidas sob o desígnio “light”.

Figura 40 – Publicidade Atum Beira-Mar
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Outros enlatados

representam uma parte significativa do mercado, com
vendas na ordem dos 66 milhões de dólares em 2010. As

No segmento de carne enlatada, o Brasil consome cerca

categorias de preparados à base de fruta e vegetais

de 20% da sua produção e há tendência para que o

cresceram, individualmente, uma média de 6% ao ano,

consumo aumente a longo prazo, dado o fácil acesso à

entre 2005 e 2010. Este crescimento significativo parece

matéria-prima. Atualmente, a indústria brasileira de carne

ter refletido a crescente consciencialização, por parte dos

enlatada produz principalmente para exportar: o consumo

pais, dos efeitos da alimentação na saúde das crianças,

interno gira em torno das 120 mil toneladas por ano,

em parte devido às campanhas corporativas de promoção

enquanto o externo é responsável por aproximadamente

da nutrição infantil e à diminuição da dimensão média

490 mil toneladas por ano. Os maiores compradores do

das famílias brasileiras, que permitiu o aumento do

produto brasileiro são Estados Unidos e Inglaterra. Entre

investimento na qualidade nutricional dos alimentos. A

os principais produtos produzidos pelo País estão o corned

inovação nesta indústria, liderada primordialmente por

beef, salsichas, carne fatiada ou desfiada, carne ao molho

grandes empresas multinacionais, tem-se sentido mais ao

e pratos prontos que incluem carne na sua composição,

nível da embalagem e na proposta de alimentos orgânicos.

como a feijoada.
De um modo geral, também as conservas de produtos
O segmento de comida para bebés constitui outro

tradicionais brasileiros são de grande aceitação,

segmento importante do mercado de comida em conserva.

principalmente pelos turistas, um perfil de consumidor

Os bebés e crianças entre os 0 e os 4 anos representam

cada vez mais presente com o desenvolvimento do país

7,5% da população, tendo o setor alcançado vendas na

e a exposição internacional de que tem sido alvo, com a

ordem dos mil milhões de dólares em 2010. Os alimentos

organização do Mundial de Futebol em 2014 e dos Jogos

processados e conservados em embalagem de vidro

Olímpicos em 2016.

Figura 41 – Produtos orgânicos para bebés - preparados à base de frutos e vegetais
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Food Service
Entre os consumidores, a relação com os enlatados é
ambígua, mas entre os principias chefs de cozinha a
utilização de conservas e alimentos enlatados ainda não
é bem vista. Apesar disso, são cada vez mais as empresas
que desenvolvem linhas de enlatados ou produtos em
conserva para o segmento de Food Service. A Ampex,
por exemplo, detentora da marca de conservas de peixe
Beira-Mar, desenvolveu uma linha de produtos para
Food Service, procurando atender às necessidades de
clientes que solicitavam embalagens que comportassem
a quantidade exata de produto utilizado na confeção de
cada prato: pizzarias, restaurantes, hotéis, lanchonetes,
entre outros. Entre os produtos desenvolvidos, destaque

Figura 42 – Linha para retalho e para food service Beira-Mar

para a embalagem de atum criada com a quantidade ideal
para rechear uma pizza. No setor das conservas de peixe,
uma das grandes tendências do mercado nos próximos
anos é por isso a “mono porção”, que permitirá evitar
o desperdício de produto e garantir a padronização do
prato (evitando a variação de quantidade em cada prato
servido ao consumidor final).
No global, as principais oportunidades no mercado das
conservas são a fusão da tradição com a inovação,
a oferta de produtos para consumidores com restrições
alimentares (ex.: conservas de frutas com teor reduzido
de açúcar ou conservas de legumes com teor reduzido
de sódio) e a inovação ao nível quer do produto, quer da
embalagem/formato.

d) Tendências da Comunicação
Latas e vidros são os tipos de embalagens que melhor
conservam os alimentos (2 anos, em média), seguindo-se
o pouch ou sachê (1 ano e meio) e só depois o tetra pack/
longa vida.
Entre os consumidores brasileiros de produtos
embalados ou em conserva faz muito sucesso a
embalagem cartonada asséptica tipo tetra-pack,
capaz de proporcionar a preservação das características
dos produtos embalados por um período entre três
meses e um ano. É utilizada para acondicionar bebidas
(leites, água de coco, sucos, chás, entre outros) e
alimentos pastosos (molho de tomate, creme de leite,

c) Tendências da Distribuição

leite condensado, entre outros).
Apesar de, à partida, a tendência subjacente à

Para as conservas e enlatados, os canais de

categoria de enlatados ser a conveniência, segundo

comercialização são muito variados, abrangendo

um estudo recentemente divulgado, um em cada cinco

desde redes de supermercados e feiras livres a lojas

consumidores brasileiros tem dificuldade em abrir comida

especializadas (empórios) e panificadoras.

enlatada, preferindo por isso embalagens em tetra
pack ou vidro. Uma vez que esta dificuldade prejudica
claramente o conceito dos enlatados e coloca entraves
à comunicação do seu posicionamento como produto
conveniente, a indústria brasileira de latas tem sido
obrigada a adaptar-se, reagindo às novas tendências
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Figura 43 – Embalagem de vidro para azeitonas em conserva

com embalagens mais práticas, leves e ergonómicas, que

Ainda no caso do tomate, e tirando partido do interesse

ajudam a reforçar a ideia de conveniência. A maior parte

crescente dos consumidores pela sustentabilidade dos

das alterações constitui apenas um reposicionamento

processos produtivos, a marca Hellman’s Brasil lançou o

de imagem, com a intenção de aumentar a atratividade

projeto “Vamos Cultivar Juntos”, que permitiu a visita de

comercial e diferenciação na prateleira.

consumidores à unidade de cultivo e transformação de
tomate da empresa, para acompanhar todo o processo e

É pois necessária uma certa reeducação do

verificar a utilização de boas práticas. A experiência será

consumidor, no sentido de não recear as embalagens

compartilhada com os restantes consumidores através

de alumínio. Na verdade, uma embalagem metálica

de um site próprio (http://www.cultivemosjuntos.com).

amassada na prateleira de um supermercado leva o
consumidor a temer que haja uma reação química entre o
metal e o alimento; mas se a embalagem for de alumínio,
o risco de contaminação é nulo e é essa ideia que tem de

Macro Tendências dominantes

ser passada aos consumidores.
Por natureza, a tendência dominante na categoria de
A publicidade no segmento, assenta muito na exploração

“Enlatados/Conservas” é a “Conveniência”. Apesar

da ideia de conveniência e do aumento do interesse do

disso, e dada a evolução da sociedade brasileira no

consumidor pela culinária e pelas receitas tradicionais,

sentido de uma maior preocupação com o consumo, têm

nas quais as conservas podem ser facilmente integradas,

ganho importância as preocupações do consumidor com

contribuindo para a sua mais fácil preparação. As

a “Saúde e Bem-Estar”.

principais marcas de produtos derivados de tomate,
por exemplo, apelam à integração dos produtos nos
cozinhados, promovendo a divulgação de receitas nas
suas páginas web, de facebook e youtube, através de
vídeos em que chefs utilizam os produtos da marca
(https://www.youtube.com/watch?v=vbQQFX8Uibw&lis
t=PLUthnqrve6wxBspVl_K8ItQXP0EavZ3DP) .
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IX. ANÁLISE DE
TENDÊNCIAS:
CATEGORIA CARNES
& CHARCUTARIA
O crescimento do rendimento disponível e a
diversificação da economia têm alterado o padrão de
consumo brasileiro, com o aumento da procura por
proteína bovina, leite e produtos lácteos no país, em
detrimento da carne suína. A carne de aves figura como
a mais consumida no país (9 milhões de toneladas em

As alterações socioeconómicas que o país tem vivenciado
criaram um ambiente favorável para o desenvolvimento
de novos produtos nesta categoria: o aumento do
rendimento está normalmente associado ao aumento
da procura por proteína de elevada qualidade, ao passo
que o aumento do nível educacional da população levará
à imposição de requisitos cada vez mais apertados em
termos de qualidade e segurança das cadeias de valor.
A resposta às necessidades dos consumidores da geração
Milenium (nascidos entre 1980 e 1990) afigura-se como
uma boa oportunidade de crescimento e penetração no
mercado para produtores de carne e, particularmente, de
charcutaria.

2013), ocupando a carne bovina e suína, o segundo
e terceiro lugar, respetivamente com 7,2 milhões de
toneladas e 2,9 milhões de toneladas, respetivamente.
O Brasil é o 3º maior produtor e o maior exportador
mundial de carne de frango; apesar de ser também o
maior exportador líquido de carne bovina do mundo, em
2013 o Brasil importou cerca de 277 mil dólares de carne
bovina (fresca, refrigerada e congelada), nomeadamente
dos países produtores vizinhos - Uruguai, Paraguai e
Argentina – líderes mundiais no segmento.
A componente da tradição e da cultura gastronómica
é muito relevante nesta categoria, e em particular no
segmento da charcutaria - os enchidos que se consomem
em Portugal ou Espanha são muito diferentes dos
que se consomem em França ou noutros países do
mundo e, mesmo em Portugal, há tradições regionais
muito diferenciadas. Apesar disso, e mesmo sendo a
importação de enchidos pelo Brasil muitíssimo regulada,
este é um mercado importante para as empresas
portuguesas, dada a sua dimensão e as relativas
afinidades de consumo.

a) Tendências do Consumidor
Nos anos 70, o consumo de porco representava 26.2% do
total de carne consumida no Brasil, ao passo que a carne
de aves representava apenas 17.3% e a carne de vaca
56.5%. Em 2010, a situação inverteu-se, com a carne de
aves a responder por quase 46.8% do consumo de
carne no Brasil, contra apenas 37.4% de carne de vaca
e 15.8%. de carne de porco. Até 2020 espera-se que o
consumo de carne de aves alcance os 50% do total
de carne consumida no país.
De entre o grupo das carnes, o consumo de carne
suína é o que verificará a menor taxa de crescimento
na próxima década: 18,9%, contra 26,2% da carne de
frango e 42,8% da carne bovina (SEAB/DERAL, 2013).
Para inverter esta situação, as empresas produtoras
deverão responder às crescentes preocupações dos
consumidores com a saúde e a conveniência. Apesar
de a maioria dos consumidores se assumir satisfeito
com o portfolio de produtos disponíveis no Brasil, parece
haver áreas de mercado não cobertas, nomeadamente
em preço (que os consumidores consideram elevado).
Estudo conduzidos junto do consumidor revelam ainda
existir espaço para a inovação nesta categoria.
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Um estudo da nutricionista Aline Martins de Carvalho,

O consumo de carne processada é mais frequente entre a

da Universidade de São Paulo, sugere que consumo

população feminina e, embora marginalmente menos

de carnes em São Paulo aumentou em cerca de 20%

significativo, entre os consumidores empregados, de

da população estudada. Verificou-se que o consumo

maior nível educacional. O consumo de produtos desta

de carne processada tem vindo a crescer

categoria é por isso largamente influenciado por um

principalmente entre os adolescentes.

perfil socioeconómico muito particular, cujas decisões de
consumo são largamente condicionadas por critérios de

Apesar da modernização das indústrias de

conveniência.

processamento, por norma, os consumidores privilegiam
os produtos frescos, em detrimento dos congelados.
No entanto, e no que respeita ao consumo de carne de
porco, e apesar de o consumo de carne de porco fresca

b) Tendências do Produto

ter vindo a crescer nos últimos anos, 67,9% do consumo
de porco no Brasil ainda é de produtos processados.

O segmento de carne e charcutaria ainda não foi
capaz de se adaptar ao Mercado brasileiro. Os

O consumo de carne de porco faz-se principalmente em

consumidores procuram uma maior variedade de

casa e em família, independentemente do dia da semana.

cortes, mais pequenos e em formatos e embalagens

Os cortes mais nobres e as peças inteiras são mais

mais convenientes. Há poucos produtos prontos para

consumidas ao fim de semana. No geral, os consumidores

consumo no Mercado brasileiro, existindo espaço para

estão mais dispostos a pagar um preço premium por

progressão, especialmente para produtos frescos pouco

produtos para cozinhar no fim-de-semana, o que se

processados.

apresenta como uma oportunidade interessante para o
desenvolvimento de novas soluções.

A crescente preocupação dos consumidores com a
saúde e a forma física tem aberto espaço no mercado

Os produtos mais consumidos durante a semana

para produtos com menos gordura e calorias, mas

são fiambre, salame e mortadela, tradicionalmente

também mais seguros e com certificados de qualidade,

consumidos ao pequeno-almoço ou lanche, usualmente

higiene e segurança. As grandes indústrias brasileiras

acompanhados com pão.

têm conseguido subir os standards de qualidade da
produção de carne de porco mas ainda há espaço para

O valor percebido pelos consumidores de produtos

pequenos produtores gourmet, que se posicionem

como a carne e seus derivados ainda é altamente

num nicho de mercado que alie a tradição à qualidade e à

influenciado pelas relações de proximidade com os

segurança. Entre os produtos com mais potencial nesta

intervenientes da cadeia de produção e distribuição. O

área destaque para o bacon, os miúdos, as salsichas, as

porco ainda é percebido por grande parte da população

costelas e costeletas e o fiambre.

brasileira como um animal gordo, criado em condições de
higiene precárias e alimentado de forma desadequada.
Os consumidores brasileiros valorizam maioritariamente
a confiança nos produtores e a transparência e
rastreabilidade das cadeias de valor, que encaram
como garantias de qualidade e segurança. A marca e
as certificações são outro fator diferenciador, com os
consumidores de classes média e média alta cada vez
mais dispostos a pagar um preço premium pela qualidade
e segurança.
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Figura 44 – Anúncio publicitário Minerva - Linhas gourmet

Há ainda espaço para melhorar a relação qualidadepreço nos produtos transformados de porco. A inovação
na categoria, alavancada em critérios de sabor, saúde,
conveniência e preço, apresenta-se como um caminho
para aumentar o consumo de produtos na categoria,
ou pelo menos para evitar uma perda maior na quota
de mercado, face à carne bovina e de aves. Outra boa
aposta pode ser a da introdução de produtos premium
ou gourmet na categoria das carnes, à semelhança do
realizado pela Minerva com as suas linhas “Minerva Gold
Series” e “Minerva Red Series”.
Entre as maiores empresas produtoras de carne bovina
no mundo, destacam-se três brasileiras: a Marfrig
(http://www.marfrig.com.br/), a Minerva (http://portal.
minervafoods.com/) e a JBS (http://www.jbs.com.
br/), um gigante com 185.000 funcionários (!) apenas
para se ter uma ideia da escala da indústria cárnica
brasileira. Muitas das empresas que tradicionalmente
trabalhavam apenas o embalamento de carne fresca

Figura 45 – Produtos Massaleve / JBS

processada estão agora a focar-se na produção
de produtos de elevado valor acrescentado: a
JBS Foods tem uma linha de pratos prontos (lasanhas,
escondidinhos, massas, strogonoff, yakisoba, cortes
de carne temperados, sanduíches prontos e pizzas),
que desenvolveu alavancada na marca Massa Leve, que
comprou, empresa líder na produção de massas frescas e
terceira maior produtora de pratos prontos e sanduíches
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do mercado no Brasil; a marca Perdigão, tem vindo a

No segmento da charcutaria, o interesse dos

reforçar a sua posição no segmento de produtos lácteos,

consumidores no Brasil pela charcutaria portuguesa

nomeadamente margarinas; já a Marfrig comprou uma

tem aumentado consideravelmente com o crescimento

empresa líder na produção de snacks de carne e carne

do consumo de vinhos portugueses e o aumento

para aperitivo, a Mirab, baseada na Argentina.

dos movimentos migratórios entre Brasil e Portugal.
Projeções do Business Monitor International para o

Apesar da posição líder do Brasil como exportador de

período entre 2014 e 1018 apontam para um aumento

carne de vaca, o país tem enfrentado alguns embargos,

das vendas em volume de bacon e fiambre de

quer por parte da União Europeia quer por parte da

aproximadamente 18% e de quase 30% na categoria de

Rússia. A desconfiança que estes embargos geram nos

salsichas.

consumidores brasileiros mais informados pode ser
aproveitada pelas empresas portuguesas, que oferecem
produtos com garantia de qualidade e segurança.

PRODUÇÃO, VENDAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNE - DADOS HISTÓRICOS E PREVISÕES (2013-2018)

Bacon/ham

2013e

2014f

2015f

2016f

2017f

2018f

129,185.85

132,417.36

136,566.65

141,070.36

146,550.89

152,524.25

129,106.73

132,333.48

136,422.15

140,862.49

146,222.27

152,085.00

549.07

569.07

648.18

733.80

881.67

1,017,23

469.94

485.45

503.68

525.93

553.06

577.99

79.13

83.88

144.50

2017.87

328.61

439.25

3,073,279.36

3,203,451.90

3,370,595.02

3,552,014.81

3,772,783.43

4,013,404.22

2,960,764.54

3,087,371.79

3,240,630.72

3,406,974.43

3,601,702.45

3,818,450.14

112,634.32

116,202.89

130,090.93

145,171,218.04

171,218.04

195,096.40

119.50

122.77

126.63

131.33

137.06

142.33

112,514.82

116,080.11

129,964.30

145,040.37

171,080.98

194,954.07

production,
tonnes
Bacon/ham sales,
tonnes
Bacon/ham
exports, tonnes
Bacon/ham
imports, tonnes
Bacon/ham
balance, tonnes

Sausage
production,
tonnes
Sausage
production sales,
tonnes
Sausage
production
exports, tonnes
Sausage
production
imports, tonnes
Sausage
production
balance, tonnes

Tabela 13 – Produção, vendas, importação e exportação de carne - Dados históricos e previsões (2013-2018)
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c) Tendências da Distribuição
No Brasil, o setor da transformação da carne é
muito concentrado, com as três maiores indústrias
responsáveis por 44.1% de abate e transformação do
porco. O peso destes três grandes players e das suas
marcas de distribuição, alteraram a configuração da
distribuição dos produtos de carne de porco no Brasil,
que passou do tradicional comércio local, para uma base
nacional, através de grandes grupos de distribuição.
Estas grandes marcas gozam de boa reputação entre os
consumidores, sendo garantia de qualidade e segurança,
tanto no segmento de carne fresca, como processada.
Apesar disso, não são particularmente inovadoras.
Os supermercados representam o principal canal de
distribuição para carne fresca, respondendo por quase

Existem diferenças regionais nos canais de distribuição:
os consumidores do Mato Grosso por exemplo, efetuam
as suas compras de carne maioritariamente em talhos
e o consumo faz-se primordialmente em restaurantes.
Isso poderá ser uma justificação para o facto de os
consumidores desta região estarem menos satisfeitos
com a oferta de carne que têm à sua disposição do que
os seus congéneres do Rio Grande do Sul, área em que o
consumo do porco já faz parte da cultura gastronómica
e em que as grandes cadeias dominam a distribuição. No
sul do Brasil, as costeletas de porco servidas com banana
frita e ovo, são um prato icónico da região.
Entre os principais importadores de mercearia fina no
país, de referir a empresa AllFoods (http://www.allfood.
com.br), referência no mercado brasileiro, com quem
aliás trabalham várias marcas de charcutaria e enchidos
portugueses.

60% de toda a carne fresca consumida no Brasil e por
quase 90% dos produtos processados, como o
fiambre ou o salame.
Nos talhos, os produtos frescos também são os mais
procurados, em relação a outras categorias. Os talhos
parecem estar a perder quota de Mercado relativamente
aos supermercados, mais capazes de oferecer
conveniência e diversidade.

91

ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM MERCADOS
INTERNACIONAIS E NOVAS TECNOLOGIAS
BRASIL

d) Tendências da Comunicação
Nos últimos anos, a indústria de carne não tem sido capaz
de se virar para fora, para os consumidores, de forma a
apostar na informação e na captação de novos clientes,
em particular da geração Millenium.
A desmistificação da imagem do porco como animal
pouco limpo e de carne gorda deve ser uma prioridade
para os produtores da categoria, que podem focar-se
no desenvolvimento de alternativas saudáveis aos
tradicionais cortes e enchidos.
As marcas podem também apostar na divulgação, junto
dos consumidores, dos selos de qualidade e certificações

Figura 46 – Website Minerva Foods - qualidade gourmet

que recebem, à semelhança do que tem feito a empresa
Minerva, conforme imagem em baixo.
A educação dos consumidores poderá passar ainda
pela culinária, através da aposta na divulgação de
receitas leves e saudáveis à base de carne. A promoção
do consumo de carne, em particular carne de porco, deve
ser transversal aos estabelecimentos da restauração,
para que consigam criar uma experiência em torno do seu
consumo, de tal modo apelativo que se posicione como
“Trend”.
A marca Minerva, por exemplo, lançou uma campanha
promocional com o slogan “Dicas e receitas para você

Macro Tendências dominantes
Na categoria da Carne & Charcutaria destacam-se
duas principais tendências transversais a todos os
aspetos do consumo (consumidor, produto, distribuição
e comunicação) – uma aposta forte no marketing no
sentido de potenciar a imagem das peças de carne,
através da associação à gastronomia e a experiências
culinárias sublimes, marcantes pelas “Sensações,
Emoções e Prazer” que suscitam; e a crescente
valorização da “Qualidade e Fiabilidade” e em
particular da Rastreabilidade dos processos produtivos.

ciar uma nova relação com a carne”, apelando ao
envolvimento emocional do consumidor, e à criação
de uma experiência sensorial em redor do consumo de
carne.
De referir, a utilização na comunicação das empresas
líderes no setor de palavras e expressões como:
“seleção”, “avaliação criteriosa”, “experiências
excecionais”, “sabor e maciez”, entre outras.
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VIII.

MACRO TEENDÊNCIAS: CATEGORIA CARNES & CHARCUTARIA

O crescimento do rendimento disponível e a diversificação da economia têm alterado o padrão de
consumo brasileiro, com o aumento da procura por proteína bovina, leite e produtos lácteos no país,
em detrimento da carne suína. A carne de aves figura como a mais consumida no país (9 milhões de
toneladas em 2013), ocupando a carne bovina e suína, o segundo e terceiro lugar, respetivamente
com 7,2 milhões de toneladas e 2,9 milhões de toneladas, respetivamente.
O Brasil é o 3º maior produtor e o maior exportador mundial de carne de frango; apesar de ser também o maior exportador líquido de carne bovina do mundo, em 2013 o Brasil importou cerca de 277
mil dólares de carne bovina (fresca, refrigerada e congelada), nomeadamente dos países produtores
vizinhos - Uruguai, Paraguai e Argentina – líderes mundiais no segmento.

X.

A componente da tradição e da cultura gastronómica é muito relevante nesta categoria, e em
particular no segmento da charcutaria - os enchidos que se consomem em Portugal ou Espanha são
muito diferentes dos que se consomem em França ou noutros países do mundo e, mesmo em Portugal, há tradições regionais muito diferenciadas. Apesar disso, e mesmo sendo a importação de enchidos pelo Brasil muitíssimo regulada, este é um mercado importante para as empresas portuguesas,
dada a sua dimensão e as relativas afinidades de consumo.

ANÁLISE
DE TENDÊNCIAS:
CATEGORIA
FRUTAS & LEGUMES

As alterações socioeconómicas que o país tem vivenciado criaram um ambiente favorável para o desenvolvimento de novos produtos nesta categoria: o aumento do rendimento está normalmente associado ao aumento da procura por proteína de elevada qualidade, ao passo que o aumento do nível
educacional da população levará à imposição de requisitos cada vez mais apertados em termos de
qualidade e segurança das cadeias de valor.
A resposta às necessidades dos consumidores da geração Milenium (nascidos entre 1980 e 1990)
afigura-se como uma boa oportunidade de crescimento e penetração no mercado para produtores
de carne e, particularmente, de charcutaria.

a)

Tendências do Consumidor

Nos anos 70, o consumo de porco representava 26.2% do total de carne consumida no Brasil, ao
passo que a carne de aves representava apenas 17.3% e a carne de vaca 56.5%. Em 2010, a situação
inverteu-se, com a carne de aves a responder por quase 46.8% do consumo de carne no Brasil, contra apenas 37.4% de carne de vaca e 15.8%. de carne de porco. Até 2020 espera-se que o
consumo de carne de aves alcance os 50% do total de carne consumida no país.
De entre o grupo das carnes, o consumo de carne suína é o que verificará a menor taxa de crescimento na próxima década: 18,9%, contra 26,2% da carne de frango e 42,8% da carne bovina (SEAB/
DERAL, 2013). Para inverter esta situação, as empresas produtoras deverão responder às crescentes
preocupações dos consumidores com a saúde e a conveniência. Apesar de a maioria dos consumidores se assumir satisfeito com o portfolio de produtos disponíveis no Brasil, parece haver áreas
de mercado não cobertas, nomeadamente em preço (que os consumidores consideram elevado). Es
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X. ANÁLISE DE
TENDÊNCIAS:
CATEGORIA FRUTAS
& LEGUMES
O aumento do consumo de frutas e legumes pela
população tem sido uma prioridade das políticas
públicas de saúde em muitos países. No Brasil, o governo

Figura 47 -O “ Mercadão” em São Paulo, ex-libris da fruta brasileira

brasileiro tem procurado consolidar uma Estratégia
Brasileira de Incentivo ao Consumo de Frutas e Hortaliças
para a Promoção da Saúde, numa tentativa de educar os

de que as mulheres consomem mais produtos desta

consumidores para a importância do consumo deste tipo

categoria do que os homens.

de alimentos, incentivando a consolidação das feiras
locais como lugares de excelência para a seleção e

Dados analisados pelo Observatório em Iniquidades em

aquisição de alimentos saudáveis.

Saúde indicam que os mais escolarizados (12 anos e
mais) apresentavam quase o dobro (27,9%) da proporção

Apesar disto, o consumo de frutas e legumes no Brasil

de consumo adequado de legumes e frutas do que os

tem ficado abaixo do indicado pela Organização Mundial

menos escolarizados (0-8) (14,9%), sugerindo que

de Saúde (OMS), que recomenda a ingestão de 400 g/dia

quanto menor a escolaridade menor a proporção de

de frutas e verduras, o equivalente a cinco porções/dia

consumo adequado de FLV. De referir no entanto que,

(três de frutas e três de legumes e verduras).

mesmo entre os mais escolarizados, apenas menos
de 1/3 consome frutas e legumes na quantidade

O aumento do rendimento disponível, o maior número

recomendada.

de mulheres que trabalham fora de casa e de indivíduos
que moram sozinhos potencia o aumento das vendas de

As regiões Sul (20,3%), Sudeste (20,3%) e Centro-Oeste

frutas e legumes com algum grau de processamento.

(21,3%) foram as que mais consumiram a quantidade

A isto se associa a melhoria da qualidade dos produtos

recomendada, apresentando um grande contraste com

oferecidos e a sua presença crescente em redes de

as regiões Norte (12,5%) e Nordeste (14,9%).

distribuição. Neste sentido, o aumento de consumo de
alimentos preparados/transformados poderá superar o

Segundo dados do IBGE para 2010, e de um modo

de vegetais frescos.

geral, nas últimas três décadas não houve diferença
significativa no comportamento da população brasileira
no que se refere ao consumo de frutas e legumes. Ainda

a) Tendências do Consumidor

assim, e em linha com o que ocorreu em economias
mais desenvolvidas, espera-se um aumento gradual
da procura de fruta e vegetais em consonância com o

Resultados da Pesquisa Mundial de Saúde revelaram

aumento do rendimento. Associada aos mega eventos

que apenas 1/5 dos adultos brasileiros entrevistados

desportivos que o Brasil receberá até 2016, é esperada

consome diariamente frutas e legumes. O consumo

ainda uma maior consciencialização da população em

aumenta com a idade, e em indivíduos com maior

geral, em relação à saúde e aos impactos da alimentação

escolaridade e rendimento. Existem também evidências

no bem-estar e saúde dos indivíduos.
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Esses fatores deverão estimular o aumento do consumo
de produtos desta categoria, em particular do segmento
de frutas e vegetais com algum grau de processamento,
que aliam saúde e conveniência.
Estima-se que o segmento de IV Gama represente
já 5% da comercialização de frutas, legumes e
verduras da classe social A e B, com um percentual

Figura 48 - Oferta de produtos de 4ª gama no empório St Marché, em

de crescimento anual entre 18% e 20%. Sendo certo

Higienópolis (SP)

que, no brasil, o sistema de feiras e mercados, mesmo nas
grandes cidades (como São Paulo), torna bastante fácil e
conveniente a compra de uma enorme variedade de frutas
e legumes, a preços muito convidativos, diretamente aos
produtores ou intermediários diretos. O desenvolvimento
do segmento de IV Gama está fortemente condicionado
por não haver legislação nacional de regulamentação
do setor: não está claro se IV Gama se pode considerar
produto agrícola industrializado ou não, o quem tem
influencia direta no nível da tributação (no Brasil, como
se sabe, a questão tributária é um elemento central
da actividade económica, complexo, e indissociável do
comércio alimentar, normalmente muito penalizado pelo
ónus tributário, nacional, federal e estadual).

b) Tendências do Produto
O Brasil é conhecido como a “terra das frutas” graças à
enorme variedade de que dispõe. Os vegetais e frutas
típicos do país, como o milho, a cenoura, a beterraba,
o inhame, o ananás, a manga, etc, estão bastante
introduzidos na rotina alimentar das famílias. A sobremesa
está presente nas refeições de 60% dos brasileiros, sendo
fruta a preferida pela maioria.
Nos grandes centros urbanos, a procura por alimentos
saudáveis, com melhor qualidade e mais convenientes
tem aumentado em supermercados e “sacolões”. As frutas
e hortaliças minimamente processadas - embaladas,
lavadas, cortadas -, orgânicas e desidratadas surgem

Figura 49 - Pitayas no Mercado da Cantareira (São Paulo)- foto Carlos

como alternativas ao alimento in natura, agregando-lhe

Eudardo Godoy

valor e aumentando a qualidade e variedade dos produtos
disponibilizados.
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Apesar das vantagens para produtores, retalhistas

interesse pela promoção do desenvolvimento local,

e consumidores, há diversos fatores que retardam

fará aumentar a consciencialização dos consumidores

o crescimento deste segmento de mercado no

para o “consumo local” o que aliás já acontece de alguma

Brasil, nomeadamente a falta de conhecimento e de

forma nos dias de hoje: os consumidores procuram cada

planeamento atempado de operações por parte dos

vez mais produtos diferenciados, sobretudo produtos

produtores rurais, tanto na colheita com na pós-colheita.

regionais, derivados de espécies nativas brasileiras - a

Isso traduz-se em dificuldades e estrangulamentos no

diferenciação do produto pode por isso ser conseguida

armazenamento, transporte, embalagem, manipulação

através da identificação e promoção da origem

e processamento dos produtos hortícolas, que geram

geográfica. Além das frutas e legumes típicos de cada

ineficiências e dificuldades de comercialização: shelf-life

região, aumentará também a procura por produtos cujas

reduzida, qualidade inferior, escassez de oferta e preços

cadeias de valor cumpram determinados requisitos de

elevados.

sustentabilidade ambiental, social e económica. De certa
forma, esta preferência pelo “consumo local” poderá ser

Com o aumento do consumo de frutas e vegetais

contornada pelas empresas exportadoras para o Brasil

esperado para os próximos anos, em resultado, entre

pela divulgação da sua própria “origem local”.

outros fatores, do impulso dado pelos megaeventos
desportivos que o Brasil recebe entre 2014 e 2016,

A aposta em nichos de mercado, atendendo a segmentos

surgem oportunidades de negócio interessantes: a

de consumidores com restrições alimentares – como

grande variedade de frutas e legumes brasileiros, e a

frutas e legumes processados, respetivamente, sem

sua disponibilização com algum grau de transformação,

açúcar e com reduzidos teores de sódio – ou a atuação

poderá conquistar um mercado francamente comprador,

no mercado de alimentos orgânicos constitui uma opção

de indivíduos jovens, que valorizam a saúde e a boa

diferencial interessante.

forma física, tanto nacionais como estrangeiros.
De acordo com o Ministério do Turismo, estima-se que
até às Olimpíadas o número de turistas estrangeiros

c) Tendências da Distribuição

no Brasil duplique, atingindo cerca de 10 milhões
ao ano. Esse afluxo de turistas aliado ao mercado

A distribuição e oferta de alimentos apresenta grandes

interno proporcionará o estabelecimento de canais de

diferenças entre as macrorregiões. O Sudeste é

comercialização mais estruturados, no longo prazo. Os

responsável por quase 60% do volume comercializado

produtores de frutas e legumes poderão fornecer tanto

de frutas no país, seguido do Nordeste e do Sul. A região

a restauração como as redes de supermercados, tanto

Norte é a que possui menor percentual, provavelmente

nas cidades que irão receber os megaeventos esportivos,

devido à comparativamente baixa quantidade de

como nas que são simplesmente turísticas.

estabelecimentos comerciais. O mesmo ocorre com os
produtos hortícolas - a região Sudeste responde por

As hortaliças mais consumidas no Brasil são: tomate,

72,9% da comercialização, seguida pela região Sul

batata, cenoura e cebola. Entre as frutas mais

(20,28%), Nordeste (3,86%), Centro-Oeste (2,79%),

consumidas estão a laranja, o mamão, a maçã, a

e Norte (0,08%). Os dados sugerem que a desigual

tangerina e a pera. Entre as frutas mais consumidas no

distribuição e comercialização de hortícolas e frutícolas

Brasil, várias não são nativas dos biomas brasileiros,

interferem no consumo da população. De referir ainda

como por exemplo a banana, o caqui, o coco-da-baía, o

a forte desigualdade entre os preços dos produtos no

figo, a laranja e claro, a pera (os consumidores brasileiros

retalhista: em Manaus, por exemplo, o cacho da banana

são grandes apreciadores da pera rocha portuguesa).

chega ao feirante pelo valor de R$10,00; em São Paulo,

A crescente valorização da sustentabilidade, e o

o preço é em torno de R$ 3,00. Isso ocorre devido às

96

ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM MERCADOS
INTERNACIONAIS E NOVAS TECNOLOGIAS
BRASIL

dificuldade logísticas conhecidas no país, à distância
dos grandes centros distribuidores e aos muito elevado
valores do transporte, que encarecem o produto e
restringem o acesso do consumidor final.
Os sacolões surgiram na década de 70 no estado de
Minas Gerais, vocacionados para a venda de hortícolas e
frutícolas. O seu sistema de vendas consistia em negociar
diversos produtos por um preço único. O cliente colocava
os produtos que desejava num saco (“sacola”, em
português do Brasil) e pesava-os juntos. Essa é a origem
do termo “Sacolão”.
Os Sacolões dos dias de hoje funcionam como comércios
exclusivamente de cunho privado. Ainda praticam
a estratégia de negociar diversos produtos por um
preço único, mas recebem maioritariamente a
classe média e média alta brasileira e muitas vezes
localizam-se nos bairros mais finos, como acontece,
por exemplo, em Higienópolis, um bairro judeu e de
classe alta de São Paulo. Existem também sacolões
direcionados a classes mais pobres, oferecendo apenas
produtos de baixo custo. As frutas e hortaliças frescas

Figura 50 - Sacolão

são os principais itens de comercialização dos Sacolões.
As novas tendências de mercado apontam para um
perfil de Sacolões que, além de oferecerem os produtos
tradicionais, incluem no seu mix de produtos os produtos
orgânicos e da linha gourmet. Agregam ainda na sua
estrutura um talho e uma pequena mercearia com
produtos básicos de consumo.
Em Florianópolis foram criados estabelecimentos
(“Diretos do Campo”) que comercializam frutas e
hortaliças a baixo preço localizados em diversos pontos
da cidade, inclusive na maioria dos bairros periféricos
e menos privilegiados, influenciando positivamente a
participação desses alimentos no padrão alimentar da
população.
Em Curitiba existem as “cantinas saudáveis” que
também representam uma boa estratégia para promover
a alimentação saudável na escola, onde há uma
possibilidade real de “tornar as escolhas saudáveis as
escolhas mais fáceis”.
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d) Tendências da Comunicação

Macro Tendências dominantes

A principal tendência da comunicação nesta categoria

Na categoria da fruta & vegetais, a tendência transversal

é a da educação do consumidor para uma alimentação

a todos os aspetos do consumo (consumidor, produto,

saudável. As Redes de Ambientes Saudáveis de Curitiba

distribuição e comunicação) – é a de “Saúde &

mobilizam pessoas e instituições para o envolvimento

Bem-estar”, uma vez que o consumo da população

no desenvolvimento de políticas públicas de saúde e

brasileira de frutas e legumes está ainda abaixo do

desenvolvimento local. Entre as principais conquistas

recomendado e a tendência é para a consciencialização

destas redes está a criação de ambientes escolares

dos consumidores dos benefícios de uma alimentação

promotores de saúde – escolas que apresentam uma

saudável.

política de nutrição própria, que apresenta conteúdos
educativos direcionados às questões nutricionais, que

Apesar disso, tem vindo a ganhar peso a tendência da

integram o serviço de alimentação da escola com ações

“Conveniência”, nomeadamente através do interesse

de educação nutricional, tanto para funcionários e

crescente dos consumidores por produtos de quarta

professores, como para a família e a comunidade.

gama.

Para além disso, os próprios produtores devem procuram
conquistar a atenção dos consumidores, de modo a
que não encarem as frutas e vegetais como simples
commodities. A valorização da “experiência” pelo
consumidor, a procura de emoções e o envolvimento
com a cadeia produtiva, podem constituir uma excelente
oportunidade de promoção para os produtores e
produtos.
A organização de passeios pelas quintas, possibilitando
o acompanhamento e participação do consumidor nos
processos de produção, pode constituir uma importante
ferramenta de promoção para produtores de hortícolas e
frutícolas.

Figura 51 - Bananas em conserva Chiquita
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Por natureza, a tendência dominante na categoria de
“Enlatados/Conservas” é a “Conveniência”. Apesar
disso, e dada a evolução da sociedade brasileira no

A estrutura geográfica e socio-demográfica do país é

sentido de uma maior preocupação com o consumo, têm

caracterizada por grandes desigualdades na distribuição

ganho importância as preocupações do consumidor com

do rendimento. Estas diferenças são cruciais na definição

a “Saúde e Bem-Estar”.

de perfis de consumidor e padrões de consumo e é na
compreensão destas diferenças, e na oferta de produtos

Na categoria da Carne & Charcutaria destacam-se duas

direcionados a cada grupo e região, que se baseia a

principais tendências – uma aposta forte no marketing

definição de uma estratégia de mercado sustentada e

no sentido de potenciar a imagem das peças de carne,

sustentável.

através da associação à gastronomia e a experiências
culinárias sublimes, marcantes pelas “Sensações,

Dada a desaceleração esperada do crescimento

Emoções e Prazer” que suscitam; e a crescente

económico no país em 2015, o aumento do consumo

valorização da “Qualidade e Fiabilidade” e em

interno será alavancado pelo aumento da procura da

particular da Rastreabilidade dos processos produtivos.

classe A1 e A2 por produtos de maior valor acrescentado
- com elevado peso da marca e posicionados num

Na categoria da Fruta & Vegetais, a tendência

segmento premium – e pela procura, por parte de

transversal é a de “Saúde & Bem-estar”, uma vez que

consumidores das classes C e D (classe média), de uma

o consumo da população brasileira de frutas e legumes

maior variedade de produto, a preços competitivos.

está ainda abaixo do recomendado e a tendência vai no
sentido da consciencialização dos consumidores dos

No global, e apesar da desaceleração do crescimento

benefícios de uma alimentação saudável. Apesar disso,

do consumo interno no Brasil, ainda existem muitas

tem vindo a ganhar peso a tendência da “Conveniência”,

oportunidades para a entrada no mercado de empresas

nomeadamente através do interesse crescente dos

portuguesas capazes de posicionar os seus produtos em

consumidores por produtos de quarta gama.

linha com as principais tendências de cada categoria.
Em suma, produtos que potenciem a experimentação
No Brasil, a categoria do azeite parece estar cada vez

culinária e enriqueçam a experiência da alimentação;

mais dominada por preocupações com a origem e a

que respondam à preocupação dos consumidores

qualidade do azeite, à medida que o consumidor vai

com a saúde e a boa-forma; que sejam práticos e

compreendendo melhor as características, propriedades

facilitem a preparação de pratos e refeições saborosos;

e utilizações do produto e começa a valorizar a produção

que sejam de qualidade e de origem conhecida

local. A tendência transversal a todos os aspetos do

e reconhecida; e que cumpram com requisitos de

consumo de azeite (consumidor, produto, distribuição

sustentabilidade económica, ambiental e social,

e comunicação) parece pois ser a “Fiabilidade e

serão crescentemente valorizados pelos consumidores e

Qualidade”, com particular foco na questão da origem.

pelas principais cadeias de distribuição do país, que têm
vindo a alinhar a sua conduta e portfolio de produto com

Já na categoria de molhos e condimentos, a tendência

as melhores práticas a nível internacional.

transversal parece ser a tentativa de despertar
“Sensações, Emoções e Prazer”, através da culinária.
Os consumidores parecem interessar-se cada vez mais
por novas experiências gastronómicas que tragam
emoção, diversão e novidade às suas vidas.
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