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SUMÁRIO EXECUTIVO
No cenário atual, em que o grau de exigência do
consumidor é cada vez mais elevado, é importante
perspetivar o seu comportamento quando pretende
adquirir, os bens alimentares de que necessita. No futuro,
as exigências dos consumidores na União Europeia
orientar-se-ão, na nossa perspetiva, da seguinte forma:
Maior seletividade - aquisição de produtos alimentares de
produção industrial tendo em conta os ingredientes que
entram na respetiva composição;
Substituição e/ou redução do consumo de alguns tipos de
produtos;
Incremento da utilização de produtos hortofrutícolas
frescos nas refeições (consumo doméstico e restauração);

À medida que a consciencialização sobre a problemática

Aumento dos consumidores adeptos do consumo de

da alimentação se torna mais forte, o impulso da compra é

produtos biológicos;

orientado no sentido de adquirir alimentos mais saudáveis.

Maior procura dos produtos tradicionais/artesanais devido

Em síntese, podemos referir que, no campo da saúde,

a uma maior sensibilização do consumidor para o fator

obesidade e doenças cardiovasculares constituem os

qualidade, quer em relação à matéria-prima quer em

principais fatores inibidores do consumo de determinados

relação ao processo de produção.

tipos de bens alimentares. No entanto, constata-se que a
mudança dos hábitos de consumo se processa de forma
gradual. Este comportamento deve-se ao facto de existir,
por parte do consumidor, um divórcio entre o racional
(aquilo que uma boa saúde exige) e o emocional (o que se
consome por exigência social, lúdica, tradicional, etc.).
Ficam assim abertos caminhos para que diversos
produtos de valor acrescentado vejam o seu consumo
aumentado. Serão reabertas oportunidades para alguns
produtos frescos, em detrimento de outros, cujo prazo de
conservação tenha sido alongado à custa de conservantes,
quase sempre, nocivos à saúde. A Agricultura Biológica e
os Produtos Tradicionais verão reforçadas as suas posições
no mercado.
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I. INTRODUÇÃO
A indústria alimentar é considerada o maior setor de produção na União Europeia em termos de volume de negócios,
de valor acrescentado e de criação de emprego. Em geral a indústria alimentar continua estável e resistente. Na figura
1 podemos ver alguns dos dados mais importantes da indústria.

Volume de vendas

Emprego

PME´s

€1,048 Mil milhões

4,2 milhões de pessoas

51,6% do volume de negócios

3,1% Comparativamente com 2011

0,4% Comparativamente com 2011

64,3% de emprego

Maior sector de produção na EU (14,6%)

Maior empregador na EU (15,5%)

Comércio Externo

Número de empresas

Consumo

Exportação €86,2 mil milhões

286 000

% das despesas das famílias em

Indústria fragmentada

produtos alimentares e bebidas

13,2% comparativamente com 2011

Importação €63,2 mil milhões

14,6%

0,4% comparativamente com 2011

Balança comercial €23 mil
milhões

Quota de mercado da EU face às

I&D

exportações globais

% da produção de produtos

16,1% (20,5% em 2002)

alimentares e bebidas

Diminuição da quota nos mercados

0,27%

mundiais
Figura 1: Dados da indústria alimentar e bebidas na União Europeia, ano de 2011 e 2012. (fonte: Food Drink Europe)

Sendo a indústria alimentar e bebidas um dos pilares da

dos sistemas de gestão no decorrer dos anos 90, levou

economia Europeia, os estados membros com as maiores

a mudanças profundas na indústria alimentar. O negócio

empresas deste setor estão sedeadas na Alemanha,

tornou-se globalizado e automatizado e, em resultado de

França, Itália, Reino Unido e Espanha. A tabela 1 mostra

aquisições e fusões entre os principais players do setor,

dados da indústria alimentar em termos de volume de

o número de empresas a operar no setor diminuiu. As

negócios, número de empregados e número de empresas

empresas tornaram-se maiores, menos em quantidade e

(Fonte: Food Drink Europe).

consequentemente mais dominantes e eficientes.

O aumento do nível tecnológico e o desenvolvimento
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Food and drink industry data as published by FoodDrinkEurope National Federations1, 2012
Employment
ranking in
Countries

manufacturing2

Austria

-

Belgium

Number of

Number of
companies

Turnover

Value Added

employees

€billion

€billion

1 000

19.2

4.8*

63

3,74

1

47.5

6.8

89

4,768

Bulgaria

2

4.7

0.8*

96*

5,667

Cyprus

1

1.5*

0.4*

13*

845

Czech Republic

4

10.9

2.4

103

9,207

Denmark

1

26.2

3

54

1,600*

Estonia

2

1.6

0.3*

13

456

Finland

3

11

2.6

33

1,693

France

1

160.9

23.6

495

13,5

Germany

4

169.3

33.5

555

5,97

Greece

-

11.2

1.4*

65

1,18

Hungary

2

8.7

1.9

95

4,971

Ireland

1

22*

6.9*

43*

689*

Italy

3

130

24

386

6,85

Latvia

1

1.6*

0.3*

25*

838

Lithuania

1

3.6*

0.6*

42*

1,327

Netherlands

1

66.6*

15

133

4,751

Poland

1

49.7*

9*

396*

14,33

Portugal

1

14.5

2.9

110

10,5

Romania

1

10.7

2.2

184

8,355

Slovakia

3

3.8

0.7

29

210

Slovenia

5

2

0.4

13

617

Spain

1

90.2

26.8

440

29,196

Sweden

5

19.5

4.6

55

3,6

United Kingdom

1

114.1

29.7

406

7,766

Tabela 1. Dados da Indústria Alimentar e Bebidas na UE

As categorias de produto analisadas neste estudo são influenciadas por tendências específicas em cada um dos 28
países que compõem a EU. Estas tendências serão abordadas em conjunto, detalhando informação para alguns países
considerados os drivers das tendências.
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TENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR
DEMOGRAFIA
Comparando com o resto do Mundo, a população da

O aumento da população idosa tem sido um desafio sério

Europa registou uma queda no rácio de comparação

para diversos países, colocando pressão nas finanças

de jovens e idosos. No início do séc. XXI existiam cinco

públicas, devido ao aumento da utilização de recursos

pessoas ativas para um reformado, em 2013 esse rácio

nos sistemas nacionais de saúde. Ao longo de vários

era de dois para um, segundo dados da Eurostat. A

anos, as finanças públicas em todos os países europeus

tabela 2 mostra o rácio de dependências de idosos na UE

ficaram sobrecarregadas pelo uso cada vez maior de

a 28 e em cada um dos estados membros.

meios para tratamento de doenças relacionadas com o

Young age
dependency
ratio, %

Old age
dependency
ratio, %

Total age
dependency
ratio

Share of
population aged
over 80 or over

EU28:EU (28 countries)

23,6

27,5

51,1

5,1

BE:Belgium

26

26,8

52,8

5,3

BG:Bulgaria

20,2

28,5

48,7

4,3

CZ:Czech Republic

21,7

24,6

46,3

3,9

DK:Denmark

27

27,6

54,5

4,2

DE:Germany

19,8

31,3

51,1

5,4

EE:Estonia

23,6

27,2

50,8

4,7

IE:Ireland

33,2

18,6

51,8

2

EL:Greece

22,5

30,9

53,3

5,7

ES:Spain

22,5

26,3

48,9

5,5

FR:France

29,1

27,5

56,6

5,6

HR:Croatia

22,3

27,1

49,4

4,3

IT:Italy

21,6

32,7

54,2

6,3

CY:Cyprus

23,3

18,8

42

2

LV:Latvia

21,6

28,1

49,7

4,7

LT:Lithuania

21,9

27,2

49,1

4,8

LU:Luxembourg

24,6

20,2

44,9

3,9

HU:Hungary

21,1

25,1

45,2

4,1

MT:Malta

21,3

25,1

46,4

3,7

NL:Netherlands

26

25,5

51,5

4,2

AT:Austria

21,4

26,8

48,1

5

PL:Poland

21,3

20,1

41,4

3,7

PT:Portugal

22,6

29,4

51,9

5,3

RO:Romania

23

23,9

47

3,8

SI:Slovenia

21,2

25,0

46,2

4,5

SK:Slovakia

21,5

18,4

39,8

3

FI:Finland

25,3

28,9

54,3

5

SE:Sweden

26,4

29,9

56,3

5,2

UK:United Kingdom

27

26,4

53,4

4,7

Tabela 2. Estrutura populacional na UE-28
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estilo de vida como: o cancro, doenças cardiovasculares,

Em 2016, a sensibilização para os benefícios de um

respiratórias e diabetes.

estilo de vida mais saudável irá chegar a uma fase em

Estes desenvolvimentos obrigaram a que os países

que não haverá necessidade de fazer campanhas de

da União Europeia adotassem reformas na área da

consciencialização ou outras iniciativas públicas.

saúde, conduzindo assim a uma crescente consciência
da necessidade de viver uma vida saudável. Como

Em 2020 a percentagem de população com mais de 60

resultado, a procura por produtos alimentares saudáveis

anos será de 24.5% no Reino Unido, 26.6 % na França,

e funcionais aumentou, refletindo a visão de que os

27.4 % em Espanha, 29.3% na Alemanha e 30.8% em

produtos funcionais contribuem para o bem-estar dos

Itália (segundo dados do European Foundation for the

consumidores, permitindo uma vida mais longa e ativa.

Improvement of Living and Working Conditions).

CONSUMO
Em geral, as despesas dos lares europeus em produtos

alimentação e bebidas, no total das despesas.

alimentares e bebidas têm-se mantido relativamente

Comparando as despesas de consumo doméstico na

estáveis, sendo a média de gastos em alimentação, em

União Europeia, em 2012, entre todos os estados

2012, de 14.6% do total das despesas. Pode constatar-

membros, verificamos que nos países Bálticos e na

se que, na União Europeia, os gastos com alimentos

Roménia as famílias realizam um esforço maior, com

e bebidas aparecem em segundo lugar, logo a seguir

a alimentação e bebidas do que no resto da Europa.

às despesas com habitação, água, eletricidade e gás.

Abaixo da média europeia no peso das despesas com

O gráfico 1 mostra a variação dos principais gastos

alimentos e bebidas encontram-se países como Suécia,

domésticos na União Europeia desde 2002 até 2012.

Alemanha, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Áustria, Reino

O gráfico 2 ilustra a percentagem das despesas com

Unido e Luxemburgo. Porém, isto ocorre também porque

Gráfico 1: Quota dos principais gastos domésticos na União Europeia, 2002-2012 (% do total de gastos) (fonte: Food Drink Europe)
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Gráfico 2. Despesas de consumo das famílias na EU em produtos alimentares e bebidas, 2012 (% do total de despesas) Fonte: Eurostat

o rendimento per capita nestes países é maior, e o

e Itália, que têm uma cultura alimentar muito forte, há

gráfico trata um valor relativo, já que em termos de gasto

um foco crescente na atenção à saúde, mas também na

absoluto pode verificar-se precisamente o contrário.

necessidade de comer rápido e fácil.
Alimentos que se apresentem de uma forma

PREFERÊNCIAS

conveniente e com alto valor acrescentado, oferecem a
solução perfeita para pessoas ocupadas que desejam
ser e sentir-se saudáveis. Hoje em dia muitos dos

Os consumidores da União Europeia procuram cada vez

consumidores preferem comer fora e combinar um jantar

mais produtos de elevado valor acrescentado, tais como

saudável com uma atividade cultural.

especialidades regionais, produtos orgânicos, produtos
étnicos, etc. A ênfase nos cuidados com a saúde e o bem-

Devido ao crescente número de escândalos e crises

estar pessoal implicam que o mercado esteja bastante

alimentares ocorridas, os consumidores reforçam

recetivo aos alimentos funcionais. Em 2006 a tendência

a sua preocupação com a segurança alimentar.

do consumidor era claramente cozinhar em casa e

Esta preocupação aumenta quando os produtos

existiam inúmeros programas de televisão com chefes

são provenientes de países com má reputação

conhecidos. Apesar disso esta tendência não teve uma

relativamente ao controlo e segurança na indústria

evolução coincidente com as expectativas inicialmente

alimentar. Geralmente, as pessoas confiam mais no

previstas, pois as pessoas estão cada vez mais ocupadas

controlo e gestão de qualidade das grandes empresas

no trabalho e preferem o seu tempo livre dedicar a outras

multinacionais, do que nas autoridades Europeias ou

atividades.

nacionais para a segurança alimentar, pois sabem que
havendo algum incidente, isso afetará primordialmente

A maior parte dos consumidores está ciente que o

a imagem da empresa. Para além disso, as grandes

consumo de alimentos está diretamente relacionado

empresas podem utilizar tecnologias de ponta nos seus

com a saúde, influenciando um estilo de vida saudável e

processos de produção, facilitando assim o controlo

promovendo uma sensação de bem-estar.

efetivo entre fronteiras. Na União Europeia, países

Na maior parte dos países do Norte da Europa, cozinhar

como a Bulgária ou Roménia podem ser conotados como

e comer não são percebidos como atividades sociais

países de “má reputação”, devido aos recentes incidentes

interessantes e até mesmo em países como Espanha

conhecidos.
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Em 2020, a população europeia com mais de 40 anos
será bastante superior à população jovem e, por isso
espera-se que, para atender às necessidades destes
consumidores, os fabricantes irão reforçar a oferta de
produtos funcionais e os orientados para o bem-estar.
Na Europa, o crescimento do mercado e a classe média
emergente criará procura ao nível da variedade do
produto, incluindo alterações de tamanho, opções mais
exóticas e oferta premium.

TENDÊNCIAS DO
PRODUTO
Os segmentos estão cada vez mais fragmentados e

a frescura e a aparência não são apelativos e o preço é

muitos fabricantes de produtos alimentares encontram

elevado para competir com outros alimentos funcionais,

a chave do sucesso focando-se no desenvolvimento do

que estão disponíveis em todo o lado.

produto e no marketing para um segmento específico

Tendencialmente, não é considerado que comer

(nicho), definido por idade, pela atividade ou pelo

alimentos crus seja muito motivador, pois os valores

perfil biológico do possível target, baseado em análise

nutricionais não são precisos.

estatísticas. Como é sabido, algumas pessoas têm forte

Por tudo isto, e dado o comportamento sociológico

predisposição (baseando-se no diagnóstico realizado à

standard do Consumidor Europeu, o mercado Europeu

nascença) para a obesidade, cancro ou doenças crónicas

é dominado essencialmente por produtos alimentares

e os produtos funcionais podem contribuir para a

de conveniência, prontos para serem aquecidos e

redução dos riscos associados com a saúde. É, portanto,

servidos em casa, ou pré-cozinhados que contém toda

necessário desenhar produtos específicos para estes

informação nutricional necessária indo ao encontro das

grupos de consumidores.

necessidades de um estilo de vida saudável, tendência
da promoção que continuará a crescer.

A concorrência entre fabricantes de bens alimentares

A diferenciação do produto tornou-se num fator chave

é muito forte e os consumidores, por vezes, não

para a competitividade e estratégia de mercado das

conseguem discernir o que realmente faz bem entre

empresas, a nível mundial. No mundo desenvolvido, o

tantos produtos, o que provoca alguma confusão.

envelhecimento da população e a consciencialização

Exatamente por isso, o branding e o marketing são muito

da importância da adoção de práticas promotoras de

importantes na tentativa de fortalecer as suas marcas,

saúde, impulsionam o crescimento da oferta de produtos

as empresas criam linhas diretas de apoio à saúde

alimentares funcionais e saudáveis, pois estes garantem,

dos consumidores (consumers helpdesk) e colocam

por definição, características de diferenciação. Este

informação online juntamente com conselhos sobre

é um dos motivos pelos quais se acredita que esta

exercícios, receitas e ofertas de formação em centros

tendência de produto será, cada vez mais, um fator

especializados parceiros.

central na evolução da oferta alimentar, na Europa, que

Alguns produtores de alimentos orgânicos usam

analisaremos mais em detalhe nos pontos seguintes.

argumentam que os seus produtos não contêm químicos
e são seguros mas, frequentemente, o valor nutricional,
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INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO
Os drivers da inovação da Indústria Alimentar na Europa podem ser distribuídos por 15 tendências, agrupadas em cinco
eixos que correspondem às expectativas gerais do consumidor: prazer, saúde, físico, conveniência e ética.
De uma forma estruturada, a imagem seguinte mostra as principais tendências dos produtos que vão ao encontro das
expetativas atuais do consumidor:

Ilustração 1. Tendências de inovação dos produtos alimentares na Europa

As 10 principais categorias da alimentação com maior inovação na Europa, entre 2012 e 2013, foram: produtos lácteos,
refeições pré-confecionados, refrigerantes, produtos congelados salgados, biscoitos, carnes e derivados. O gráfico nº
3 ilustra o ranking de inovação, por Categoria alimentar, na Europa, em percentagem do total.

EMBALAGENS E ROTULAGEM
A tendência dos últimos anos tem sido a substituição das
latas por frascos de vidro em grande parte dos produtos
que usavam esse tipo de embalagem, em cada categoria.
A possibilidade de visualmente examinar o conteúdo
dentro do frasco de vidro aumenta exponencialmente
o valor percebido e o potencial de impulso. A utilização
de embalagens de plástico, verifica-se sobretudo no
segmento de produtos pré-confecionados e prontos
a consumir (embalagens de pequenas quantidades).
Embalagens inovadoras, como frascos com cores
atrativas, snack packs ou contentores invioláveis
estimulam a procura e são outro dos drives de Inovação
ao nível da embalagem.

Gráfico 3: Os 10 sectores alimentares mais inovadores na Europa, 2012-2013
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Quando se trata de diferenciar um produto, a

»» Migração de outros tipos de embalagem para

consonância e coerência com o valor-percebido que se

embalagens PET, devido à maior segurança, preocupação

pretende para o próprio produto é um fator essencial (Por

com a sustentabilidade ambiental e custos de transporte;

exemplo, um azeite de qualidade superior tem que ser

»» Impressão digital e destaque para promoções

forçosamente embalado em frasco de vidro).

sazonais;

Por outro lado, a indústria de embalagens continua

»» Garrafas de plástico e de cartão recicláveis;

a investir no desenvolvimento de alternativas

»» Conceito total de reciclagem, passando pelo adesivo,

inovadoras que minimizem os impactos dos materiais de

rótulo, plástico. Tudo tem que ser facilmente removível

embalamento. A Tetra Pak, líder mundial de embalagens

para poder ser reutilizado, numa segunda etapa de vida

para a indústria alimentar, desenvolveu uma variedade

do produto;

de tampas de base biológica, produzidas a partir de

»» Embalagem interativa, em que se possa contar uma

polímeros à base de plantas, consideradas materiais

história e o consumidor se possa envolver com o produto

renováveis.

através de códigos QR e tecnologia Blippar.
»» A par das embalagens, também a rotulagem tem

Embalagens de fácil abertura e ergonómicas estão a

vindo a evoluir de ano para ano, com regras e novas

ser desenvolvidas em conjunto com a Associação de

normativas que vão no sentido de que o consumidor

Reumatismo da Suécia. Este desenvolvimento permite

perceba facilmente o que está a consumir. Os últimos

que caixas de cartão sejam facilmente abertas por

regulamentos aprovados, que entram em vigor a partir de

pessoas que têm pouca força nas mãos, incluindo

2016 são:

crianças, idosos e doentes com reumatismo.

»» Apresentação clara e homogénea de alergénios (ex.
soja, glúten, lactose, frutos secos) em alimentos pré-

Em resumo, e na conjugação com outros drives e

embalados (ênfase na fonte, estilo ou cor de fundo) na

tendências (Produto, I+D, Evolução Etária, Preferências

listagem dos ingredientes;

de Consumo) verifica-se que as tendências atuais ao

»» Informação obrigatória sobre alergénios nos alimentos

nível da embalagem, nos produtos da indústria alimentar

não embalados, incluindo produtos consumidos em

são:

restaurantes e cafés;
»» Exigência de informação nutricional para a maioria dos

»» Embalagens de fácil abertura e fecho. Esta tendência

alimentos processados pré-embalados;

tem ganho importância entre pessoas de idade mais

»» Informação obrigatória sobre a origem da carne fresca

avançada e junto de consumidores com um estilo de vida

suína, ovina, caprina e aves de capoeira;

ocupado e que procuram comida on-the-go;

»» Exigência de prestar igual informação nas vendas

»» Fitness e saúde. Produtos de nicho relacionados

online, vendas à distância e nas lojas;

com ciclismo, corrida, yoga danças têm vindo a ganhar

»» Lista de nanomateriais artificiais nos ingredientes;

mercado. Por exemplo assiste-se a um crescimento das

»» Informação específica sobre a origem vegetal dos

vendas de bebidas em vending machines nos ginásios.

óleos e gorduras refinadas;

A tendência vai no sentido das embalagens de formato

»» Regras reforçadas para prevenir práticas danosas;

portátil que se podem prender por um gancho, colocar

»» Indicação de substituição de ingredientes para

nas bicicletas e nas mochilas. Recipientes próprios para

alimentos “imitação”;

bebidas para consumo on-the-go ganham também

»» Indicação clara de “carne formada” ou “peixe formado”

espaço;

(“formed meat” and “formed fish”)

»» Embalagens ultra-premium com design e

»» Indicação clara de alimentos descongelados.

personalidade próprios: embalagens metálicas com
relevo a embalagens “alubottles”, garrafas PET, cartão,
vidro e bolsas com estilo;
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TENDÊNCIAS DA DISTRIBUIÇÃO
COMÉRCIO ELETRÓNICO:
Cada vez mais os consumidores compram os bens alimentares online, dando à indústria oportunidade de vender
diretamente aos clientes e limitando a influência dos retalhistas sobre as decisões de negócios. A interação do
e-commerce no business-to-consumer (B2C) é uma ferramenta da indústria alimentar que proporciona a recolha de
informação sobre as tendências e evolução do mercado, ajudando a desenvolver uma relação mais próxima com o
cliente para ganhar a sua lealdade.
Soluções eletrónicas business-to-business são usadas pelos grandes grupos de retalho e grossistas, que exigem aos
fornecedores a realização de transações digitais e intercâmbio de informação eletronicamente (EDI). Felizmente o
custo de implementação do EDI tem vindo a baixar nos últimos anos, permitindo às pequenas e médias empresas a
implementação de soluções de comércio eletrónico. Atualmente, um enorme volume de procurement e a compra de
produtos alimentares são já feitas eletronicamente.
Um estudo recente da Comissão Europeia realizado sobre 33% das empresas da indústria alimentar que têm website
demonstra que 8% efetua vendas on-line. Da mesma forma, o uso de sistemas de CRM entre a indústria alimentar ainda
muito limitado. Enquanto não existirem diferenças muito acentuadas ao nível de vendas online entre as pequenas e
as grandes empresas, as soluções informáticas baseadas em filosofias CRM são usadas maioritariamente por grandes
empresas. O relatório do comércio eletrónico europeu analisou o uso do e-business na indústria alimentar em 8 países
(Dinamarca, Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Espanha, Holanda, Portugal) concluindo que 19% das empresas
utiliza o comércio eletrónico para procurement e 8% para venda direta ao consumidor.

MARCAS DE DISTRIBUIÇÃO
As marcas dos retalhistas têm vindo a ganhar quota de

retalho, a par da globalização que nivela as preferências e

mercado, consolidando-se num primeiro momento e

reduz a diversidade dos mercados internacionais.

progressivamente desenvolvendo novas marcas para
linhas de produtos premium. Esta tendência criou um

Os fabricantes e produtores adotam várias estratégias

mercado saturado em que os fabricantes têm que se

para proteger a sua quota de mercado fazendo frente ao

adaptar para conseguir manter a quota de mercado.

crescimento significativo das marcas dos retalhistas.

Embora as marcas dos retalhistas não sejam muito

A figura 3 ilustra os canais de distribuição clássicos

populares nalguns mercados mais desenvolvidos (exemplo

na União Europeia para a categoria de enlatados, mas

Alemão, Figura 2), crê-se que mesmo esta situação se vá

que podem ser extrapoladas a outras categorias de

alterar rapidamente devido ao crescimento da população

alimentos, nomeadamente azeite, charcutarias, molhos e

urbana, que por sua vez propicia o desenvolvimento do

condimentos.
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Fig 2. A percepção das Marcas Distribuição pelo Consumidor Alemão / Fonte: lebensmittelzeiturg.net

Com o surgimento dos produtos private label em mer-

Para algumas empresas, estes desafios poderão ser

cados desenvolvidos, os retalhistas respondendo à

vistos como ameaças, porém, para outras, constituirão

crescente procura dos consumidores, começaram a de-

oportunidades. As empresas alimentares estão a aumen-

senvolver marcas próprias para produtos de segmento

tar a sua competitividade recorrendo à restruturação

premium. Face a esta tendência, os produtores têm de

e à diferenciação do produto e/ou desenvolvimento de

alterar as suas estratégias de vendas para manter a rent-

novos produtos.

abilidade e as quotas de mercado.

As restrições ao comércio internacional e a PAC (Política

Os principais desafios da indústria alimentar, face ao

Agrícola Comum) foram quase totalmente abandonadas

avanço das marcas de distribuição (MDD) na Europa são:

em favor dos acordos internacionais, levando ao afluxo

- Aumento da competitividade
- As novas tendências de consumo

de produtos agrícolas baratos provenientes de países
do Terceiro Mundo, prejudicando nalguns casos, muitos
produtores Europeus. Pequenos agricultores tiveram

Figura 3. Canais de distribuição clássicos na União Europeia
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que vender os seus negócios a empresas maiores, que

novas e melhores ofertas sazonais, que se destacam

passaram a beneficiar de economias de escala. Alternati-

comparativamente às marcas convencionais dos retalhistas.

vamente focaram-se na produção de produtos de maior

Aposta em categorias premium: Dado que os retalhistas

valor acrescentado, tais como regionais, orgânicos, etc.

se destacam pelas suas marcas económicas, os fabricantes

Frequentemente, nesta transição, muitos agricultores

deverão deslocar o foco para produtos de qualidade

beneficiaram ainda de programas europeus de desen-

mais elevada, pouco comuns, funcionais ou contendo

volvimento regional.

ingredientes orgânicos.

Em geral o mercado europeu de produtos de elevado
valor acrescentado está a crescer devido à ênfase que os
consumidores dão às tendências baseadas no bem-estar
e na saúde.
Os principais desafios para o setor, em resultado deste

Aumento de atividades “co-packing”: as novas
tecnologias de embalamento permitem tornar mais fácil,
rápido e acessível a mudança dos batchs de produção dos
produtos em private label ou a produção conjunta da sua
própria marca nos batchs de MDD.

movimento e das novas tendências dos consumidores,
serão:
Fortalecimento da imagem de marca: Alguns
fabricantes terão de investir mais na construção de
marcas fortes e diferenciadoras. Lançando, por exemplo,

Procura de canais de distribuição alternativos:
alguns produtores tentam chegar ao consumidor
através de canais que os retalhistas não alcançam, como
p.ex. as vending machines e consumer foodservice.
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ANÁLISE SWOT DA INDÚSTRIA ALIMENTAR
FACE À EUROPA
A tabela 2 análise SWOT sumariza os desafios que, do nosso ponto de vista, se colocam à indústria alimentar
portuguesa no contexto europeu, assim como as forças e oportunidades inerentes à própria indústria.

Forças

Fraquezas

»» Elevados padrões de qualidade, segurança e

»» Baixo investimento em I&D

sustentabilidade dos bens alimentares

»» Baixa produtividade

»» Grande capacidade para acrescentar valor

»» Utilização de trabalho intensivo

»» Excelente logística de transporte e distribuição

»» Relativa escassez de competências técnicas
»» Nível de qualificações dos trabalhadores ainda baixo,
em comparação com a Europa

Oportunidades

Ameaças

»» Procura de novos produtos (nutricionais, de

»» Aumento da concorrência e de outras partes do Mundo

conveniência, orgânicos, nostálgicos, comercializados

»» Aumento do poder dos retalhistas

em feiras, etc.)

»» Concorrência dos (agricultores) que vendem

»» Crescimento do mercado por produtos no segmento

diretamente ao consumidor, nalgumas categorias

dos grupos com necessidades específicas

»» Concorrência dos restaurantes, nalgumas categorias

»» Disponibilidade de novas tecnologias relacionadas

»» Envelhecimento e diminuição da população ativa

com:

europeia

»» A) Produtos (nutrigenómicos, GMO, etc.)

»» Tendências de consumo com mudanças rápidas, que

»» B) Processos e logística (embalagens inteligentes,

levam a que certas tomadas de decisão estratégicas sejam

e-logística, etc.)

difíceis

»» C) Interface com o consumidor (e-comércio, blogs,
etc.)
»» Cooperação entre os produtores de bens
alimentares e farmacêuticas

Tabela 2. Análise Swot da indústria Alimentar Portuguesa
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A tabela 3 ilustra o ranking das maiores empresas da Europa a nível de vendas com o respetivo país de proveniência.
Ranking of european agri-food companies by global food and drink sales
Name

Headquarters

Sales (€ billion)

Main sectors

Nestlé

CH

74.9

multi-product

Anheuser-Busch InBev

BE

31

beer

Unilever Plc/Unilever NV

NL/UK

24.1

multi-product

Groupe Danone

FR

21.3

dairy, water, baby & med. Nutrition

Heineken N.V.

NL

18.4

beer

SABMiller Plc

UK

16.9

beer

Lactalis

FR

15.7

dairy

Diageo Plc

UK

13.3

alcoholic beverages

Associated British Foods

UK

10.8

sugar, starch, prepared foods

Friesland Campina

NL

10.3

dairy

Vion

NL

9.5

meat, ingedients

Carlsberg

DK

9

beer

Arla Foods

DK

8.5

dairy

Pernod Ricard

FR

8.2

alcoholic beverages

Ferrero

IT

8.1

confectionery

Südzucker

DE

7.9

sugar, multi-product

Danish Crown

DK

7.6

meat

Sofiprotéol

FR

7.3

vegetable oils, multi product

Kerry Group

IE

5.8

multi-product

Tereos

FR

5

sugar, multi product

Oetker Group

DE

5

multi-product

Red Bull

AT

4.9

beverages

Müller

DE

4.7

dairy

Tönnies Fleisch

DE

4.7

meat

DMK

DE

4.6

dairy

Bigard

FR

4.5

meat

Tabela 3. Ranking das principais empresas Europeias de produtos alimentares e bebidas, 2012-2013
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II. ALIMENTOS
ENLATADOS
Os produtos alimentares enlatados continuam a ser
encarados como produtos tradicionais consumidos em
maior escala em períodos de estagnação económica. Esta
categoria tem tradicionalmente um preço baixo e é mais
popular entre os consumidores mais sensíveis à variável
preço.
Em 2013 verificou-se na União Europeia um decréscimo
do consumo de produtos alimentares enlatados, que
se crê maioritariamente devido à imagem que estes

0.89 Euros (370 ml)

1.09 Euros (150 gr)

produtos têm, e à sua conotação como pouco saudáveis
com muitos componentes artificiais. A tendência do
consumo na maioria dos países da União Europeia é
idêntica, como se irá constatar na análise particularizada
de alguns países. O estudo irá destacar algumas marcas
líderes nalguns mercados chave, como por exemplo

0.79 Euros (200 gr)

0.85 Euros (800 gr)

Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Holanda e
Dinamarca. Os outros países da União Europeia, por
serem menos relevantes no consumo, não serão
abordados de forma particular, mas concluir-se-á
apontando a tendência geral de consumo.

0.79 Euros (200 gr

0.55Euros

O mercado europeu de produtos alimentares enlatados
em 2013 faturou $ 36.6 mil milhões apresentando uma
taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2.4%
entre 2009 e 2013.
0.65 Euros (800 gr)

0.55 Euros

Alemanha
Os consumidores alemães aumentaram a
espontaneidade nas compras diárias de produtos
alimentares, devido ao aumento do número de
supermercados e ao alargamento do horário de

0.45 Euros (420 gr)

0.39 Euros (425 gr)

atendimento das lojas.
A mudança para um estilo de vida saudável, ingerindo
alimentos com alto valor nutricional, está a causar um
efeito negativo nas vendas de produtos enlatados. O
armazenamento de alimentos já não é tão popular entre
os consumidores alemães. Mesmo a geração acima dos

0.39 (500 gr)

0.99 Euros (720 ml)

Figura 4. Exemplos de enlatados na cadeia Aldi, preços de 2014 (dez)
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50 anos que, tradicionalmente comprava enlatados, está

comparativamente aos produtos frescos, processados e

a alterar os seus hábitos de consumo para alimentos

congelados.

processados refrigerados, refeições prontas, frutas e
vegetais congelados. A Alemanha é o maior importador

A Heinz é a empresa líder no mercado de produtos

de enlatados de fruta na Europa (508 milhões Euros em

enlatados no Reino Unido. A imagem forte da

2013), sendo também o maior fornecedor Europeu.

marca, conjugada com a inovação do produto e forte

Em 2013, os enlatados voltaram a ser fortemente

investimento na promoção, fez com que a Heinz

afetados pela tendência de consumo de produtos frescos

estabilizasse a sua quota de mercado nesta categoria

e ultrafrescos. Em termos de volume de vendas pode

e enfrentasse a concorrência do private label. Novos

afirmar-se que a categoria está em declínio.

produtos como Heinz Five Beans e a variedade dos

Alimentos processados prontos a ser consumidos,

Flavoured Beans, mantiveram a marca viva num ano que

saladas preparadas, saladas de frutas, produtos livres,

foi considerado difícil para a categoria.

são cada vez mais populares entre os consumidores
alemães, pois os alimentos enlatados transmitem e

Nos enlatados de peixe, a marca John West é a líder de

sugerem uma sensação de falta de frescura. No entanto,

mercado, sendo esta a subcategoria mais consumida

alguns produtos enlatados como peixe/marisco e

pelos ingleses. Os peixes/mariscos enlatados

preparados à base de tomate continuam a ser procurados

representam 22.3% do consumo total de enlatados.

e o volume de vendas destas categorias regista
aumentos.

No decorrer do último ano, fizeram-se campanhas
no Reino Unido como a “Semana dos enlatados” que

A maior parte dos consumidores alemães preferem

têm como objetivo a sensibilização do consumidor

comprar os produtos enlatados nos discounters e,

dos benefícios para a saúde destes produtos junto do

geralmente, não estão dispostos a pagar por esses

consumidor. A “semana dos Enlatados” no Reino Unido foi

produtos um preço elevado. NA Alemanha, a rede de

desenhada para ajudar o consumidor a planear refeições

retalho discounter Aldi é o líder na distribuição de

nutricionalmente equilibradas, mostrando que o uso dos

enlatados, na Alemanha.

alimentos enlatados é saudável, poupa tempo e tem um

A figura 4 ilustra alguns tipos de enlatados mais

custo reduzido para a dona de casa.

populares à venda na cadeia Aldi com o respetivo preço

No entanto, estas ações não são, aparentemente,

sell out e imagem.

suficientes para aumentar as vendas dos alimentos
enlatados que cada vez mais são considerados produtos

Reino Unido

pouco saudáveis.
No Reino Unido existe, à boa maneira anglo-saxónica,

Os produtos enlatados são um dos principais produtos

uma associação dedicada aos alimentos enlatados, que

consumidos no Reino Unido, com cerca de 99% dos

tem como objetivo desmistificar que o produto em lata

consumidores a comprarem regularmente esta categoria

é menos saudável. A associação integra vários parceiros

de produtos. No entanto, como acontece na generalidade

da indústria alimentar e, entre outras atividades, tem um

dos países desenvolvidos, as vendas de enlatados têm

website onde se podem procurar receitas

vindo a diminuir, preferindo o consumidor produtos
frescos, processados e congelados, devido à sua
comodidade e imagem saudável.
Os consumidores ingleses consideram os
produtos enlatados como sendo pouco saudáveis,
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Áustria
Em 2013, o consumo dos enlatados na Áustria foi
influenciado primordialmente por duas tendências
distintas: por um lado, as vendas aumentaram nos
produtos de conveniência, como por exemplo sopas,
que necessitam somente de aquecimento; por outro
lado, as vendas decresceram na categoria em geral,
pois o consumidor austríaco tem optado por alimentos

produtos encarados como mais saudáveis e com uma
imagem mais cativante, como é o caso dos alimentos
processados, refrigerados e congelados.
Também o escândalo recente relacionado com a carne
de cavalo de qualidade questionável, utilizada em vários
produtos processados, levou à diminuição drástica do
consumo de enlatados. Para além disso, os consumidores
belgas têm dificuldade em distinguir, em termos de

saudáveis e sustentáveis.
Os consumidores austríacos cada vez mais prestam
atenção ao que compram e consomem, começando por
estudar as características nutricionais, propriedades e
utilização dos produtos. Para fazer face a esta evolução
do comportamento do consumidor, muitos produtores
de produtos alimentares tentam introduzir produtos
novos que se destaquem pela sustentabilidade e pela
proveniência natural, fatores nos quais os produtos
alimentares enlatados estarão, eventualmente, em
desvantagem.

Figura 5. Produto Inzersdorfer (Áustria)

Na Áustria, a empresa líder de vendas de produtos enlatados, com 17% da quota de mercado, é a Maresi Austria
Gmbh que detém a marca Inzersdorfer. A empresa obteve

Figura 6. Enlatados da Marca Imperial, Bélgica

ganhos graças à força da marca dos enlatados de sopas,
carnes e derivados de tomate. A Maresi tem feito um
grande esforço de marketing ao introduzir novos produ-

qualidade, os produtos de marcas reconhecidas dos

tos, sugerindo uma preparação “caseira” (Figura 5: Produ-

produtos de private label.

to Inzersdorfer).

Na Bélgica não existe um líder destacado no mercado
de enlatados, mas sim players nos diferentes

Bélgica
As vendas de produtos enlatados na Bélgica têm também
vindo a decrescer, devido, uma vez mais, ao aumento da
procura de produtos frescos por parte dos consumidores,

subsegmentos. No entanto, podemos considerar a
Sopralex&Vosmarques, com a marca Imperial, como um
dos principais líderes na categoria de peixe/marisco (a
figura 6 ilustra alguns produtos da marca mais vendida na
Bélgica).
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Dinamarca
Os produtores de produtos enlatados dinamarqueses

gordura, menos açúcar e sal e mais fibra. Por exemplo

estimulam o aumento das vendas dos seus produtos

a marca Amanda introduziu um produto novo – ovas de

focando-se nos conceitos de saúde e conveniência. Em

bacalhau para barrar - que estava a ser promovido com a

Figura 7. Barnholms (Dinamarca)

termos de conveniência, as tampas invioláveis surgem
como uma tendência chave nas embalagens, assim como
nos produtos para barrar. Os enlatados de peixe/marisco
são considerados produtos tradicionais na Dinamarca
e continuam a ser bastante populares. A saúde e a
conveniência do produto continuarão a ser as tendências

Figura 8. Produtos de marca Glyngore (Dinamarca)

chave para o aumento das vendas nesta categoria.
Espera-se que as marcas líderes do mercado continuem

etiqueta Keyhole (que na Dinamarca identifica e guia os

a apostar em embalagens como latas e frascos de vidro

consumidores para os produtos saudáveis) e Omega-

com tampas hermeticamente fechadas.

A marca Bornholms lançou uma variedade de patés

A empresa líder no mercado é a Glyngore Limfjord,

de marisco/peixe em frascos de vidro de 100 gr com

detendo 14% da quota de mercado. A empresa oferece

tampa hermética. O lançamento destes produtos foi

uma variedade de enlatados de peixe/marisco com

apoiado por uma campanha publicitária na TV. (Figura 7:

a marca Glyngore, fazendo parte do seu portfólio

Barnholms,Dinamarca).

vários produtos tradicionais dinamarqueses como

Os produtos da marca Glyngore encontram-se em 5

o arenque marinado, ovas de bacalhau prensadas e

tipos de embalagens: frascos de vidro de dois tamanhos,

cavala em molho de tomate. Outras marcas líderes são

latas e embalagem de plástico (figura 8). Na Dinamarca,

Bornholms, Amanda, Bonduelle. Todos os produtos

e no sentido de conferir aos alimentos enlatados um

destas marcas têm um símbolo Keyhole que identifica

look gourmet, o cuidado com tratamento gráfico com a

o produto como sendo saudável, contendo menos

imagem do produto é transversal ao segmento.
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França
Em França, não foram sentidas grandes alterações no
consumo de enlatados no decorrer do ano de 2013. A
categoria permanece madura, eventualmente “fora de
moda” e competindo duramente com outras soluções
alimentares.
Os principais players tentam rejuvenescer a imagem dos
produtos enlatados introduzindo novas embalagens
como, por exemplo, soluções em materiais flexíveis e
embalagens duplas, mais convenientes. Novos produtos,
como por exemplo, fruta enlatada ou novos formatos e
novas formas de consumir peixe são a principal tendência

Figura 9. Produtos da marca Cassegrain, França

no segmento. O consumidor continua relutante em
pagar mais por enlatados de marca reconhecida, quando
verifica que existem outras marcas mais económicas que

A Bonduelle Groupe é a empresa líder do mercado

oferecem qualidade semelhante.

francês, detendo 9% de quota do mercado total. A quota
foi alcançada com a performance das marcas Bonduelle e

Em França, há uma grande corrente de opinião que

Cassegrain, nos vegetais e feijão enlatado. Em França, a

pressiona no sentido de que os enlatados sejam

marca Cassegrain (vegetais enlatados) tem 25 produtos

sujeitos a um processo de ampla transformação, com

diferentes e pode ser facilmente encontrada nas lojas,

a maior brevidade. Este movimento surgiu após o

graças à sua embalagem famosa e diferenciadora: uma

escândalo relacionado com o uso da carne de cavalo em

lata retangular com ilustrações de receitas originais

enlatados de carne que rapidamente passou também

(Figura 9).

a exigir a alteração das tecnologias de embalagem dos
enlatados, reclamando a proibição do BPA (Bisfenol

Polónia

A) um difenol utilizado na produção do policarbonatos
e outros plásticos, presentes na camada fina que

A maior parte dos consumidores polacos consome

protege o interior das latas. Alegadamente estudos

alimentos enlatados regularmente, pois é um tipo de

da União Europeia comprovam os efeitos secundários

produto que faz parte da tradição e da sua alimentação

perigosos, desta substância pela migração de partículas

diária. Por exemplo, os enlatados de peixe/marisco são

do revestimento para os alimentos, em embalagens

consumidos com pão ou como ingredientes para saladas,

utilizadas no micro ondas. Estudos sobre estrogenicidade
levantaram a suspeita de que a ingestão de partículas
deste composto do plástico seja nociva para a saúde. A
substância foi por isso declarada substância proibida em
países como o Canadá, a Dinamarca e a Costa Rica, bem
como em alguns estados norte-americanos. Também por
isso se admite que em França a reconversão da categoria
de enlatados passará pelo uso de frascos de vidros ou
outro tipo de embalagens com imagem melhorada.

Figura 10. Produtos Pudliszki (Polónia)
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e a carne em conserva utiliza-se frequentemente nas
sandwiches para pequeno-almoço ou lanche. Também
os enlatados de carne são consumidos nas viagens
que os polacos fazem pelo país, por serem um produto
conveniente, de fácil armazenamento e transporte.
Outros produtos enlatados, como preparados de tomate
e vegetais são usados como ingredientes para a confeção
de vários pratos e acompanhamentos. Este perfil de
consumidor motiva uma procura habitual e regular e
sustentada de enlatados.
As empresas líderes na Polónia são a HJH Polska e a
Bonduelle Polsa SA, que em conjunto detêm 14% de
quota de mercado total. As marcas destas empresas Pudliszky (Figura 10) e Bonduelle são reconhecidas por
toda a Polónia devido à sua elevada qualidade, preços em
conta, vasta distribuição e um suporte promocional forte.

Figura 11. Alguns dos produtos da Aarts Conserven (Holanda)

Holanda
Na Holanda, verificou-se um declínio nas vendas de

Cerca de 86% das famílias holandesas compram frutas

produtos enlatados, maioritariamente devida ao

enlatadas, especialmente as que têm crianças, pelo que

decréscimo na procura de sopas. Os consumidores têm

a conveniência tende a prevalecer sobre os conceitos

vindo a preferir sopas em formato tetrapack em detrimento

de “frescura e saúde”, ao contrário de em muitos outros

dos produtos em lata.

países. Os produtos mais procurados são o ananás, os
pêssegos em conserva e os cocktails de frutas.

As marcas de private label lideraram o mercado até 2013.

Um dado interessante sobre o mercado holandês de

Apesar de uma crescente procura por produtos alternativos

enlatados é que produtos recém-introduzidos registam

de qualidade, a categoria dos produtos enlatados é ainda

o menor tempo médio de rotação do mundo, nas

associada, ao conceito de low-cost. Em geral, os produtos

prateleiras dos supermercados.

de marca branca são extremamente similares aos produtos

Uma das cadeias de distribuição líderes na Holanda é a

de marcas reconhecidas, e são trabalhados, nas prateleiras,

Albert Heijn. Podemos verificar na figura 12 exemplos de

em pé de igualdade, colocados lado a lado. O consumidor

enlatados/conservas das categorias mais populares que

não reconhece, portanto, grandes diferenças nos produtos

se vendem nos seus supermercados, com os respetivos

expostos, para além do preço.

preços sell out e formatos de embalagem.

A Holanda é um dos principais mercados na União Europeia

Outras cadeias retalhistas relevantes na Holanda

para frutas enlatadas de países desenvolvidos. Cerca de

são a Plus e o Jumbo, que adotam perfis idênticos

metade das importações holandesas desta categoria é

na oferta de alimentos enlatados. Geralmente os

proveniente de países desenvolvidos.

supermercados procuram bens alimentares de qualidade,

Holanda é o terceiro principal mercado de consumo de

com certificação e fornecedores fiáveis. As redes de

frutas enlatadas na União Europeia. Os principais players

supermercados têm desenvolvido a sua marca própria

do mercado são: Aarts Conserven BV (Figura 11), Coroos

também nos enlatados, por as considerarem produtos de

Conserven BV and Hak.

boa rotação e direcionados ao segmento médio.
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CONCLUSÕES
De um modo geral, o consumo de alimentos enlatados
na União Europeia apresenta alguma estabilidade.
Apesar disso, em países como o Reino Unido, a Roménia,
a Áustria, a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Itália, a
Polónia e a Suécia, o consumo de alimentos enlatados,
tem vindo a registar um crescimento nas categorias de
peixe/marisco e frutas. Países como a Alemanha e a
Holanda registam um franco declínio na categoria em
geral.
Na maioria dos mercados analisados, as marcas da
distribuição lideram as vendas. Porém, em alguns países
como a França e a Dinamarca, as marcas locais continuam
a liderar o mercado.
A categoria dos alimentos enlatados é caracterizada,
genericamente, por uma perceção de produto como
low-cost e pouco saudável. Cabe, portanto, aos
produtores combater e desmistificar esta perceção
junto dos consumidores, reformulando os conceitos
de embalagem, adicionando informação nutricional e
efetuando atividades promocionais focadas no bemestar e na saúde.

Figura 12. Enlatados/Conservas comercializadas na Holanda (Albert Heijn)

Uma das tendências de promoção mais frequentes na
Holanda é a colocação de receitas na embalagem. A
opção por produtos exóticos e o aconselhamento sobre
a forma de os consumir, acrescentando assim valor aos
alimentos enlatados.
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FRUTAS E VEGETAIS
Os vegetais são considerados alimentos muito

das empresas de Frutas e Vegetais Frescos a operar na

importantes para a saúde e para uma dieta equilibrada e

Europa e a sua importância ao nível do fornecimento de

consomem-se com a refeição ou como snack. Os vegetais

marcas de fabricante e marcas da distribuição. (Dados de

são ainda fontes de vitaminas, minerais, fibras e energia

2010, Rabobank)

(em forma de hidratos de carbono e açúcares).
Apesar de várias questões técnicas que limitam a
A maioria dos europeus associa o consumo dos vegetais

possibilidade de avaliar o consumo de vegetais a nível

à dieta saudável e muitos acreditam que essa dieta é

europeu, existem algumas conclusões consistentes

benéfica. Mas será que os consumidores europeus têm

sobre os padrões de consumo na Europa:

acesso às quantidades recomendadas para o bem-estar
e saúde?

A maioria dos Europeus não alcança as recomendações

A definição de vegetais difere entre os vários países

da OMS no que respeita ao consumo de vegetais e frutas

Europeus: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Holanda,

por dia (≥ 400 gr por dia/adulto);

Portugal, Espanha e Suécia não incluem as batatas e

O consumo apresenta variações significativas entre

alimentos com amido na classe dos vegetais, seguindo os

as regiões do Norte e do Sul da Europa, com o maior

princípios da Organização Mundial de Saúde; já a Noruega

consumo a registar-se no Sul;

inclui a batata nesta categoria.

Os padrões de consumo são determinados por diferentes
fatores; idade, género, estatuto socioeconómico,

A procura de vegetais congelados tem aumentado

autoestima, valores, preferências, conhecimento, etc.

consideravelmente em volume e valor, maioritariamente

Aumentar o consumo de vegetais é uma prioridade dos

devido ao desenvolvimento das ofertas de private label.

organismos internacionais e dos governos nacionais,

A categoria parece tirar partido do seu posicionamento

que tentam executar algumas iniciativas com vista a

de preço, comparativamente com os vegetais frescos.

alcançar este objetivo. Entre as iniciativas levadas a cabo

A figura 13 abaixo representa a rede de distribuição

Figura 13. Empresas na Europa de frutas e vegetais
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destacam-se o aumento da disponibilidade de vegetais

cortados e vêm em porções “perfeitas”.

e o apoio aos decision makers no desenvolvimento

Paralelamente, um número crescente de consumidores

e implementação de programas para a educação do

começa a aperceber-se de que os vegetais congelados

consumidor.

são tão saudáveis como os frescos. Portanto, esta
evolução e consciencialização tem gerado uma forte

As vendas de vegetais congelados representam a

atividade de investigação e desenvolvimento (I+D),

segunda maior fonte de receita da indústria de frutas

conduzido ao aumento das variedades disponíveis.

e vegetais, sendo responsável por cerca de 36% das
receitas totais do setor. Uma das subcategorias que

Um dos líderes na produção de vegetais e frutas

sempre foi muito relevante e continua a ganhar quota

congeladas é a empresa Ardo, de origem Belga, que tem

e popularidade são as batatas congeladas, seguida

acompanhado e desenvolvido as principais tendências

das ervilhas, cenouras, feijão e misturas de vegetais

dos consumidores nos vários mercados. Neste percurso

para fritar. Em países mais desenvolvidos da OCDE os

tem desenvolvido e comercializado, em alguns países

consumidores tornaram-se mais conscientes no que

mais exigentes, produtos bastante inovadores e

respeita aos benefícios da alimentação para a saúde

de grande valor acrescentado, que vão ao encontro

procurando formas de alcançar este objetivo em face das

destas tendências e da recetividade crescente dos

limitações de tempo disponível. Crê-se que são estes os

consumidores às propostas de produtos congelados. São

dois fatores que mais provocam o aumento da procura de

exemplos: mistura congelada de ervas italianas, tomates

vegetais congelados.

congelados cortados assados, alface frisada congelada,
metades de pera abacate congelada, azeitonas pretas

Nos segmentos de vegetais frescos, o mercado europeu

congeladas cortadas, mistura de vegetais fritos, outros.

é extremamente competitivo, especialmente no que
respeita à distribuição de ervilhas e feijão. Os requisitos

Itália e Espanha são os maiores produtores de feijão-

dos compradores são cada vez mais rigorosos no que

verde; França e Reino Unido de ervilhas ao passo que em

se refere a resíduos e ao uso de pesticidas e aumenta a

Portugal os produtos são o pimento e os brócolos.

vigilância sobre outras formas de contaminações.
No Reino Unido os vegetais congelados estão em
Atualmente, os consumidores da EU destacam e dão

vias de ultrapassar as vendas dos seus homólogos

preferência a bens alimentares produzidos e processados

frescos, em termos de volume. Correndo algum risco

segundo métodos naturais. Os vegetais orgânicos

de generalização, julgamos que se pode afirmar que os

podem ser considerados alimentos que vão ao encontro

produtos de 4ª gama e os vegetais frescos embalados

desta necessidade e, ao mesmo tempo, podem propiciar

estão em declínio, enquanto os produtos vegetais

rendimentos mais elevados aos produtores.

congelados, estão em certa medida, gradualmente em

A salsa, a beterraba, a alcachofra e o nabo são vegetais

ascensão. Também as refeições rápidas tendo por base

que, há alguns anos atrás eram bastante populares mas

vegetais congelados são convenientes, criam valor e

que gradualmente têm vindo a perder o interesse dos

são inovadoras. A marca americana Birds Eye (Pinacle

consumidores “saindo de moda”. Mas, como acontece

Foods Inc) é um dos melhores exemplos de antecipação

na moda, já se verifica em alguns países um regresso

de tendências de desenvolvimento de ultracongelados,

a preferências passadas e uma revalorização destes

e poderia ser um bom modelo para benchmarking das

vegetais.

empresas europeias, pelos aportes que trouxe à inovação
na categoria, e na própria comunicação e conceito.

Ainda no que se refere aos vegetais e frutas congeladas,

Recordamos que foi esta companhia a primeira a lançar

é reconhecido que são produtos tendencialmente

mundialmente produtos individuais que podem ir ao

convenientes: estão prontos, descascados, lavados,

micro-ondas http://www.birdseye.com/ (Figura 13).
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Na Holanda a procura de vegetais congelados aumentou
bastante nos supermercados, mas ainda assim, a
preferência dos Holandeses recai sobre os vegetais
frescos.
Em Itália o volume de vendas de vegetais congelados
baratos aumentou em 2013 3,3,%, ano em que o preço
dos vegetais frescos registou fortes aumentos. A procura
recaiu principalmente nas misturas de vegetais e em
espinafres.

Conclusões
Pode afirmar-se que na Europa, em geral, tanto os
consumidores “in home” como a restauração, preferem
tradicionalmente vegetais frescos às alternativas
processadas/congeladas devido à perceção de que os
alimentos frescos preservam um melhor sabor e são mais
saudáveis (os vegetais processados muitas vezes contêm
conservantes, sal ou açúcar). No entanto, os vegetais
processados/congelados apresentam uma vantagem
sobre os frescos, pois o shelf life é bastante superior,
permitindo o transporte para mercados mais distantes, a
redução de quebras de stock e a conservação e consumo
a médio-longo prazo, tendo estes fatores um reflexo
importante ao nível da formação de preço.
Os vegetais geneticamente modificados são proibidos na
Europa.
Parece poder afirmar-se que os fatores de sucesso

Figura 13. Produtos marca Birdseye (EUA)

na categoria de vegetais processados/congelados da
indústria alimentar na Europa são:
»» O acesso a matérias-primas de alta qualidade – os
consumidores são sensíveis à qualidade e ao sabor dos
alimentos industriais que adquirem;
»» A adoção de procedimentos que confiram aos
alimentos uma apresentação atrativa- Devido à
indiferenciação que caracteriza o segmento, o
investimento forte na apresentação e imagem do
produto, assim como o recurso a publicidade positiva e
distintiva poderá permitir a diferenciação, possibilitando
a progressão das vendas;
»» A aposta na criação de sinergias e economias de
escala;
»» A criatividade para conseguir construir valor e
reposicionar o produto em segmentos de maior preço –
estabelecimento de marcas reconhecidas, permitindo
o incremento de preços e conquistando a lealdade do
consumidor.
»» A elaboração de Contratos de fornecimento com os
canais de distribuição que permitam a estabilidade de
frescos a médio/longo prazo - os preços dos vegetais
são muito voláteis devido a variação das condições
climatéricas, as infestações de insetos e outras pragas.
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AZEITE
A categoria do azeite é a de mais rápido crescimento na

consumidores. Em tendência contrária, segue a Grécia,

indústria alimentar da Europa. O azeite é considerado o

que deverá subir das 158 mil toneladas produzidas para

principal componente da dieta mediterrânica, contendo

cerca de 300 mil. Para Portugal, o boletim de Novembro

propriedades benéficas para a saúde que indicam um

2014 do IOC-International Olive Council não previa

futuro bastante promissor para o desenvolvimento do

alterações significativas nos quantitativos de produção.

produto e sua penetração no mercado.

A avaliação recente efetuada por este Instituto
demonstrou que a produção mundial de azeite em

Sendo o azeite um produto muito versátil é conhecido

2013 caiu 26% e o consumo 5%, abre-se assim espaço

de há muito pelas populações mediterrânicas, como um

para o aumento das vendas de outros óleos vegetais

elemento essencial para a saúde. É hoje largamente

substitutos (para 2014 as previsões apontam para

apreciado na Europa e no mundo pelas suas propriedades

uma quebra de produção mundial de 27% e de 7% no

nutritivas e organoléticas.

consumo em resultado da pressão dos preços).
As tendências da categoria do azeite para os próximos

A União Europeia é o primeiro produtor mundial de

anos, segundo Simon Field, em entrevista ao “Olive Oil

azeite, com 80% da produção e 70% do consumo.

Times” (June 26, 2013) são:

Itália, Espanha e Portugal são responsáveis por um

»» Um reforço da globalização, eventualmente criando

quarto da produção mundial de azeite. Felizmente

dificuldades aos produtos de proveniência regional

dada a sua importância para a economia de muitas

e reforçando a concentração de poder e aumento de

regiões mediterrânicas, nomeadamente para Portugal,

quotas de mercado de alguns players;

a procura tem vindo a aumentar regularmente na União

»» Aumento do gap entre pequenas e médias empresas,

Europeia e nos países terceiros, graças também às várias

com o reforço dos conglomerados internacionais;

campanhas informativas e promocionais apoiadas pela

»» Crescimento nos graus de eficiência da produção

União Europeia.

e mecanização dos olivais maiores, conduzindo, à
marginalização da produção;

Em 2014, a Europa enfrenta uma crise na produção

»» Crescimento da concorrência pela pressão dos

de azeite que pode fazer aumentar o preço em 2015,

produtos substitutos, nomeadamente “outros óleos

segundo vários peritos da matéria. Em Novembro de

vegetais”

2014 o IOC (International Olive Council) registava subidas

»» O aumento da produtividade no processamento de

na cotação do azeite em Itália da ordem dos 21% e de

oleaginosas geneticamente modificadas;

29% em Espanha. Este mesmo efeito arrastava os preços

»» O aparecimento de novos produtos no segmento

na Grécia (23%) e na Tunísia (24%). As más condições

(como o óleo de abacate) e a implementação de novas

climatéricas e diversas pragas foram responsáveis pelas

técnicas de processamento (como a prensagem a frio

quebras na produção. Temperaturas altas na primavera,

das sementes), que aumentará a qualidade intrínseca e

seguidas de um verão fresco e húmido, ajudaram a

organolética destes produtos;

proliferação das pragas, que atingiram as colheitas em

»» A evolução positiva da proporção de azeite extra

2014.

virgem produzido, em detrimento da produção do
azeite refinado. Esta tendência reforçará a competição

As previsões em Espanha apontam para uma queda de

das grandes marcas de azeite nas prateleiras dos

50%, enquanto em Itália a produção caiu 35% em 2014.

supermercados, colocando pressão na redução de preços

A esperada queda na produção no sudoeste europeu

dos azeites extra virgem;

vai ter, naturalmente, repercussões na carteira dos

»» O preço e a qualidade continuarão a ser os principais
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fatores diferenciadores, nos azeites virgem extra,
mesmo que amparados por marcas fortes;
»» As vendas online irão aumentar e o consumidor
irá ter acesso a aplicações para o seu smart phone
que permitam fazer scan do código de barras e do QR
code para determinar a qualidade, perfil saudável,
autenticidade e valor comparativo da marca em questão;
»» As vendas online do produtor diretamente para o
consumidor vão continuar a reforçar-se e a encurtar o
canal de distribuição, contornando nalguns casos as
regulações de qualidade e de rotulagem, provocando a
dispersão do mercado retalhista;

Figura 14. Azeite

»» É provável que o mercado de azeite se torne mais
segmentado com base na diferenciação do produto e

Mas, sem dúvida, uma das tendências mais positivas

que o preço tenda a ter um papel menos importante na

que se pode constatar, resultante da intensificação da

escolha do produto.

produção e da mecanização de processos é a redução de
custos de fabrico que permite o azeite posicionar num

Tendências do produto

nível de preço competitivo relativamente a outros óleos
vegetais (farelo de arroz, canola/colza, soja, milho e
amendoim), produzidos em larga escala.

A globalização, tal como aconteceu nos vinhos,

A rotulagem tem estado sob maior escrutínio - descrições

incentivará a disseminação das espécies autóctones

como azeite “light”, “extra light” e “pure”, que se usam

de regiões específicas em novas geografias. Exemplo

nos óleos refinados e misturas, serão substituídas por

disso são as árvores Koroneiki, oliveira que é a espinha

“refined” se os advogados assim o conseguirem. Este

dorsal do azeite grego, que já é cultivada em Espanha

passo tem como intenção colocar o azeite refinado em

e noutras regiões do Mundo, assim como as variedades

posição de desvantagem relativamente ao azeite extra

italianas (que já se encontram profusamente plantadas

virgem. Estas novas regras irão claramente influenciar as

em Espanha, Chile, etc.). Esta tendência significa que

tendências de consumo, ao promoverem uma perceção

os países potencialmente produtores podem passar a

diferente (e mais vantajosas) da realidade do azeite

ter uma gama muito mais variada, imitando o produto

virgem nos consumidores

autóctone de outras regiões criando uma forte

A promulgação dos regulamentos que controlam a

concorrência forte. Por outro lado, e a longo prazo, esta

apresentação do azeite nos restaurantes, passando a

tendência criará procura, pelo desenvolvimento eventual

ser obrigatórias as embalagens individuais invioláveis é

de uma oferta (e de um mercado) de monovarietais, tal

um exemplo da tendência dos últimos anos que deverá

como ocorre no vinho.

reforçar-se, com incidência no sector Horeca.
As novas regras de rotulagem de bens alimentares

Outra tendência dos produtores europeus é a aquisição

aprovadas a 13 de Dezembro de 2014, mas que entrarão

de empresas no hemisfério Sul para neutralizar a

em vigor apenas a partir de Dezembro de 2016, no que se

competição da região e aproveitar a contra sazonalidade

refere à rotulagem de bens alimentares, vão assegurar

(ter produção para fornecimento de azeite virgem extra

que os consumidores recebam informação clara,

para venda e blending, seis meses após a produção no

compreensível e mais abrangente sobre o conteúdo dos

hemisfério Norte).

azeites.

34

ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM MERCADOS
INTERNACIONAIS E NOVAS TECNOLOGIAS
UNIÃO EUROPEIA

As principais tendências para a rotulagem dos produtos
alimentares são:
»» Melhor leitura dos rótulos, com o tamanho mínimo da
fonte para a informação obrigatória;
»» Apresentação de informação específica - sobre a
origem vegetal dos óleos e das gorduras refinadas;
Em relação ao preço do produto, a tendência para manter
as margens nos azeites virgem extra em relação aos
outros óleos vegetais irá eventualmente abrir novas
janelas de oportunidade para os não virgem extra,
podendo passar a ser usado, como componentes de
valor acrescentado nas misturas do azeite usadas no
foodservice. Acrescentar-se-á assim sabor e saúde ao
blending, amortizando-se o custo elevado do produto e
sendo ainda vantajoso na definição do ponto de ebulição
do azeite.

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Relativamente à Inovação e Desenvolvimento, a

Figura 15. Produtos da marca Bertolli

categoria tem gradualmente perdido o seu estatuto

que, no Reino Unido, integram o portfolio Unilever.

de “conservadora” e tem nos últimos anos dado vários

Naturalmente, algumas destas propostas vêm recordar

passos no sentido de criação de valor com novas

ao consumidor que o azeite está isento de colesterol,

propostas de desenvolvimento de produto.

naquilo que é um dos melhores argumentos de saúde do
produto (Figura 15).

A marca líder mundial de azeite Bertolli (ex-Unilever,
vendida ao ex-grupo SOS-Cuetara em 2012) tem

Também a mesma marca, com o impulso da Unilever, tem

apresentado propostas inovadoras e algumas delas

apresentado propostas já conhecidas em Portugal, de

coerentes, com possibilidades reais de fazer crescer

azeite em spray por exemplo azeite com outros molhos

a categoria e o valor do produto. Um dos casos mais

e temperos, criando produtos como a “mayonnaise de

interessantes, desenvolvido a pensar na conquista de

azeite”, molhos italianos (como o Olive Oil & Garlic”, o

mercados profundamente marcados pela manteiga,

“Arrabiata”, o “Pecorino” o “ Tomate & Basilico” propondo

como gordura base da alimentação e da cozinha, foi

inclusivamente algumas declinações de molhos de azeite

exatamente o desenvolvimento de spreads à base

“Organic”.

de manteiga, com a incorporação de azeite. A ideia é

A Kraft apresentou também propostas muito inovadoras

simples: oferecendo aos consumidores desses países

de maionese de azeite, premiadas no Salão de Inovação

algo que eles já conhecem (a manteiga) promove-se um

da SIAL.

primeiro contato com o azeite, potenciando a perda do
medo e a experimentação do azeite.

Outra da proposta bastante interessante é o
desenvolvimento de dressings, em países onde se detetou

Mesmo depois de ter vendido a sua operação de azeite

que a introdução do azeite se poderá fazer pela tradição

a nível mundial, a Unilever continuou a apostar nestes

de temperar saladas. O engarrafamento de dressings

produtos de ponta, nomeadamente nos spreads Bertolli

com conteúdo exato de azeite e vinagre balsâmico, por
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exemplo, é uma tendência muito interessante que poderá

“Aromas para o lar”, figura 17 (2014 air humidifier olive

ser válida em vários mercados.

oil air; ultrasonic humidifier; manual mini aroma diffuser;

Bertolli balsâmico é um tempero exclusivo de dois

ultrasonic air purifier) à venda nos USA por 68 dólares.

elementos, com 16% de azeite virgem extra. Com um
toque de ervas finas italianas, a combinação de ervas

Os doseadores individuais em forma de azeitona,
destinados essencialmente ao catering (apresentados
e premiados no Salão de Inovação da SIAL em 2012),
constituem também propostas muito interessantes sobre
as formas de inovar em conceito e em embalagem:
Outra das inovações premiadas na última SIAL (2014)
foi a combinação de azeite com produtos lácteos, dos

Figura 16. Produto da marca Bertolli

Figura 18. Doseadores de azeite

com o vinagre Balsamico di Modena e com o azeite extra

quais resultou uma das propostas mais interessantes e

virgem dão um toque rico e completo às suas saladas. Ideal

inovadoras, o iogurte com azeite (Figura 19):

para rúcula, alface, chicória e carpaccio. Bertolli balsâmico

Já ao nível da embalagem (onde Portugal tem sido

é um tempero de dois elementos que deve ser agitado

bastante conservador) é possível registar em diferentes

bem antes de cada utilização para que o azeite e vinagre
se misturarem um com o outro. Após cada utilização, o
tempero volta novamente a ficar separado em duas partes
(Figura 16).
Outras inovações interessantes devem ser registadas,
como possíveis caminhos para a inovação na categoria do
azeite, quer ao nível do produto que das suas aplicações e
utilizações.
Um dos exemplos interessantes é a aplicação em

Figura 17. Aromas para o lar

Figura 19. Yougurtes com azeite
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partes do mundo propostas muito originais e inovadoras
nos recipientes e propostas de packaging para azeite.
Alguns exemplos são retratados na Figura 20:

Figura 20. Exemplos de packaging para azeite
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Figura 20. Exemplos de packaging para azeite
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Case study: “POQA” (Grécia) -Prémio de Design na SIAL
2014

Tendências da distribuição
Na distribuição a tendência é para o encurtar o canal
entre o produtor e o consumidor, através da venda direta
de marcas mais exclusivas de azeite virgem extra. No
entanto, as cadeias de supermercados estão a introduzir
marcas próprias, reduzindo por essa via o número de
marcas dos fabricantes presentes nas prateleiras.
Os supermercados comercializam cerca de 80% do
azeite embalado mundialmente e podem exercer o seu
poder no mercado para obter azeite a preços reduzidos,
impondo um controlo mais apertado nas especificações
de qualidade dos azeites engarrafados com a sua marca.
O crescimento das marcas próprias dos supermercados
(MDD) irá favorecer os grandes produtores que têm
capacidade em fornecer grandes volumes a um preço
baixo, indo ao encontro das especificações impostas
pelos compradores. Esta tendência irá aumentar a
pressão sobre as marcas de azeite virgem extra em
ascensão e contribuir ainda mais para a concentração do
poder dos grandes operadores. Mas esta concentração
irá estimular eventualmente um movimento reativo e
forçar os produtores de média dimensão a agregarem os
seus esforços de marketing ou então a concentraremse num número reduzido de variedades de azeite a
serem comercializadas em pequenas lojas locais, lojas
especializadas e foodservice de alta qualidade.
A outra tendência da distribuição é o reforço da presença
na internet, não só para a montagem de canais de

Case study: Oliveology - The finest Greek artisan
products in harmony with nature (http://www.
oliveology.co.uk/) Vender azeites por temperaturas de
colheita…o marketing ingles a inovar!

venda online, mas sobretudo para criar mecanismos de
comunicação e maior interação com o consumidor.
A internet irá ser cada vez mais usada na venda direta
ao consumidor, quebrando o domínio dos canais de
distribuição estabelecidos. Esta tendência, como já
se afirmou, trará o aumento da disponibilidade de
aplicações para os telemóveis que podem ser usadas
tanto para a obtenção da informação como para a
aquisição online.

Figura 20. Exemplos de packaging para azeite
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Tendências do consumo
A União Europeia é o maior consumidor mundial de azeite

nos três principais países produtores. Enquanto na Itália

detendo cerca de 66% da quota total de consumo.

e Grécia se aprecia o azeite virgem extra em Espanha

Espanha, Itália e Grécia são os principais consumidores,

esta categoria representa apenas menos de metade,

com 80% da quota de mercado, o equivalente a 1 900

embora a tendência seja o aumento do azeite virgem

000 toneladas.

extra.

Tendencialmente o consumo é estável nos países

O gráfico 4 demonstra a evolução do consumo do azeite

produtores e tem vindo a aumentar em França e nalguns

nos países da União Europeia.

países não produtores. O modelo de consumo é diferente

Gráfico 4: Evolução do consumo de azeite nos principais países consumidores da União Europeia (1000 ton) (Fonte: Agroges)

Espanha
A Espanha é o maior produtor e o primeiro exportador

de azeite em termos de valor, em cerca de 8%. Este

mundial de azeite. O consumo de azeite neste mercado

fato prende-se com a volatilidade do preço e não com o

é bastante estável, rondando os 13 kg/ano per capita,

aumento do consumo, que conforme já se afirmou, se

representado também o consumo médio da última

estima que diminua, em volume.

década. Tendo em conta um crescimento modesto da
população, podemos deduzir que em 2020 o consumo de

O consumo interno representa cerca de metade da

azeite em Espanha atingirá as 632.000 toneladas.

produção espanhola, e a exportação continua a ganhar
força.

No último ano, o preço do azeite em Espanha chegou aos

Os principais players do mercado são a Bunge Ibérica

€2.74 Euros/lt quando no início de 2014 era de €1.77.

(associada à Sovena), a Deoleo (ex Grupo SOS), a Cargill

A redução da produção juntamente com o aumento dos

(ex-sócia da Dcoop), a Dcoop (comprou a ex-Hojiblanca)

preços, fará provavelmente com que a quota de mercado

a Ybarra e a Coosur (Aceites del Sur), primeira marca de

do azeite espanhol diminua.

Virgem Extra em Espanha.

Em 2014 a tendência é para o crescimento do consumo
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Itália

Grécia

O consumo do azeite em Itália tem vindo a diminuir

O consumo de azeite na Grécia tem vindo a reduzir-se e a

nos últimos anos e peritos do setor assumem que esta

previsão é que atinja as 202.000 toneladas em 2020, em

tendência deverá manter-se. A previsão é de que o

comparação com as 228.000 toneladas consumidas em

consumo passe de 660.000 toneladas em 2011 para

2011.

620.000 toneladas em 2020.

A Grécia vive um período de recessão profunda e o
volume de vendas de azeite no retalho registou, em
consequência, um declínio de 11% em 2013. Mesmo
assim, a Grécia continua a ser o país do mundo com maior
consumo per capita, a rondar os 20 kg/hab/ano
Em linha com a diminuição do rendimento disponível, os
consumidores gregos tornam-se cada vez mais sensíveis
ao fator preço, procurando essencialmente as ofertas
com desconto. Esta situação refletiu-se na distribuição
das quotas de mercados pelas marcas, a marca que, num
determinado mês fazia mais descontos era considerada
a mais atraente e líder do mercado nesse mês. Neste
contexto, a concorrência tornou-se muito forte, com as
empresas a lutar constantemente para proteger a sua
quota de mercado, destruindo valor globalmente, na
categoria.
A tendência do consumo dos gregos é marcada pela
tradição, mas também pelos fatores de saúde e bem-

Figura 21. Marca italiana de azeite

estar, com a crescente adoção do consumo de azeite em
detrimento de outros óleos vegetais. No entanto, estas

Desde 2013 que os retalhistas se viram obrigados a

tendências (que não a tradição) são sobretudo válidas

aceitar o aumento dos preços que os produtores de

nas zonas urbanas, uma vez que na Grécia rural, os níveis

azeite impuseram. Tentou evitar-se essa situação desde

de educação são ainda baixos e os argumentos de saúde

2012 mas em 2013 o aumento do custo da matéria-prima

e bem-estar não têm impacto na vida dos consumidores.

e as crescentes dificuldades económicas vividas pelos
retalhistas não permitiram manter os preços constantes.

O mercado grego carateriza-se pelo elevado “autoconsumo” dos próprios agricultores e pelo mercado

Os principais players do mercado italiano são a Deoleo

informal, que responde por cerca de 45% do total

- que detém uma quota de mercado de cerca de 19% -

nacional. O foodservice (restaurantes, tabernas,

seguida pela Monini com 6% e pela Fratelli Carli com 5%,

hospitais, hotéis, etc.) responde por cerca de 25% do

que opera no canal de distribuição direto. A Deoleo lidera

total do consumo ao posso que o retalho, representa

o mercado com as marcas Bertolli (aliás líder Mundial) e

cerca de 30%. Estimativas revelam que um total de 120

Carapelli.

mil toneladas métricas são assegurados por produtos a
granel (55%) com apenas 45% a corresponder a azeites
com marca comercial.
A empresa líder na categoria de óleos e gorduras na
Grécia é a Elais (ex-Unilever Hellas SA) detendo 37%
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da quota de mercado total, seguida pela Minerva SA,

editor da revista de distribuição Lebensmittel Zeitung,

empresa local, com 20% da quota. A marca mais forte

afirmou recentemente, numa conferência em Creta sobre

(antiga Elais Unilever) é a Altis. A Minerva SA detém as

a temática de distribuição de azeite na Alemanha, que

marcas Minerva e a Horio, presentes em todo o país.

“os alemães tradicionalmente compram azeite segundo
o critério do preço mais baixo e geralmente procuram

Alemanha

produtos em promoção. É aí que está o grande mercado e
não nas qualidades premium”. Não admira por isso que a
liderança do segmento de azeite na Alemanha vá para as

Tradicionalmente, o setor de gorduras vegetais na

marcas de distribuição.

Alemanha é dominado pelas categorias de óleos

As principais marcas do mercado alemão, depois das

vegetais, manteigas e margarinas. O azeite é a terceira

marcas da distribuição são a Bertolli (nº 1 mundial) e a

gordura vegetal mais consumida, ocupando a primeira

Mazola (figura 22).

posição em volume de faturação e a terceira em vendas
em volume, detendo uma quota de mercado de 17,90%
atrás de óleo de colza e de girassol.
Uma das principais tendências do mercado agroalimentar
alemão é o crescente interesse pela alimentação
biológica, que inclui a procura por azeites biológicos.
A Alemanha detém uma forte indústria de
engarrafamento de azeite, localizada sobretudo no norte
e noroeste do país. Na distribuição a tendência passa por
vender azeite com a marca própria dos supermercados,
como Aldi, Lidl e outros estabelecimentos discount
que, em conjunto, respondem por cerca de 66.42%
do mercado total de vendas em volume de azeite na

Figura 22. Marca Bertolli (azeite)

CASE STUDY: BÉLGICA

Alemanha.

“ensinar os consumidores a usar azeite”

O azeite virgem extra é o tipo de azeite mais consumido,

A Bélgica tem uma taxa de consumo de azeite de 1,7 L

com uma quota de importação em, 2012, foi de 82.57%

per capita, e as vendas continuam em crescimento, tendo

do total de óleos e gorduras vegetais importadas. Em

registado um crescimento de 6,5 % em valor no último

segundo lugar, o azeite mais consumido é o refinado.

ano (2012). Com cerca de 6,5 milhões de litros vendidos
– a maior parte, azeite virgem extra – correspondentes

Um especialista de Distribuição, Joachim Schalinski,

a um turnaround de 33 milhões € (em valor), a Bélgica
é já um mercado bastante interessante mas no qual,
segundo a opinião de Dirk Thoelen, comprador da retailer
SPAR/ALVO, “é necessário um grande esforço para
ensinar às pessoas como utilizar azeite. É necessário
investir no ponto de venda, com ações de degustação e
educação do consumidor, como por exemplo aulas sobre
‹como cozinhar com azeite, A utilização dos rótulos para
comunicar, apresentando receitas e formas de utilização,
é também uma tendência, «Os belgas começam a
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distribuição., fundamentalmente com azeite embalado
em Espanha. As marcas brancas detém cerca de 55% da
quota de mercado, e as marcas mais importantes são:
Napolina, Filippo Berio, Fry Light, Don Mario.
Na categoria dos azeites, o produto mais procurado pelos
consumidores ingleses é o azeite virgem extra, com uma
quota de mercado de 22%. É de referir a tendência para
a compra do azeite ligeiro, que tem vindo a ganhar quota
Figura 23. Marca Carapelli (azeite)

de mercado e que no último não registou um crescimento
de 17% em valor e volume. Fontes relevantes indicam

aprender agora a cozinhar com azeite a próxima etapa

que este crescimento se deve à perceção que o

será ensiná-los a usar o produto em saladas.» «Mas o

consumidor tem em relação a esta subcategoria. Trata-

consumidor belga ainda não sabe que tipo de azeite

se de um azeite saudável que traz benefícios para a

comprar. Por isso, na dúvida, procura o produto com

saúde, e do qual os ingleses têm um maior conhecimento

preço mais barato. Um em cada cinco garrafas de azeite

em relação à utilização no dia-a-dia. Outra tendência

vendidas na Bélgica, está em promoção». Os produtos

do produto é a introdução de azeites com sabores e

MDD (marca de distribuição) representam cerca de 71 %

de óleos extraídos de frutos secos. Tratando-se de

do azeite vendido no retalho na Bélgica, um mercado que

um mercado onde os consumidores estão sempre à

é dominado pela empresa italiana Carapelli (Firenze).

procura de novos e melhores produtos, as empresas
devem oferecer uma gama de produto mais ampla, que

“A consciencialização sobre os benefícios do azeite para a

inclua azeites especiais com grande valor acrescentado.

saúde está a animar a procura, mas é um equívoco pensar

Desta forma, azeites com sabores (alho, pimento, etc.),

que os belgas sabem muito sobre azeite”, disse Thoelen.

azeites direcionados para determinados pratos (pizza,

«As pessoas podem falar sobre a acidez do azeite e sobre

saladas, massas, etc.) ou azeites que contem histórias ou

os polifenóis, que em certos mercados podem ser termos

provoquem sensações peculiares, têm na Inglaterra um

familiares, mas eu próprio enquanto consumidor não sei

bom campo de experiência e teste de mercado.

o que eles significam, muito menos os meus amigos...»
(Fonte: Julie Butler Novembro, 2012- “The Oliveoil

Na categoria de azeites existem dois fatores cruciais

Times”)

na decisão de compra: o efeito benéfico para a saúde e
o preço. A preocupação com um estilo de vida saudável

Reino Unido

e com uma alimentação equilibrada cada vez mais
importante para o consumidor britânico; no entanto, a
conjuntura atual e a intenção de diminuir os gastos no

vAs vendas de óleos e gorduras vegetais no Reino Unido

dia-a-dia tendem a ter um efeito determinante sobre a

cresceram cerca de 3% em 2013. O crescimento da

categoria e condiciona o crescimento da mesma.

categoria é impulsionada pelas vendas de manteiga,

A tendência da comunicação na distribuição do azeite,

no entanto, a performance da categoria foi prejudicada

no sentido de melhorar a penetração do produto no

pela estagnação das vendas de azeite. Saúde, bem-

mercado, é a apresentação do azeite como sendo

estar e preço são os três fatores chave que impactam o

benéfico para a saúde. A chave é educar o consumidor

desempenho da categoria.

e ensinar-lhe a história do produto, o seu processo de

Na distribuição, a tendência é a venda do produto

elaboração, as suas várias propriedades, é a variedade

através das grandes cadeias de retalho como a Tesco

de utilização, de modo que ele o valorize e converta num

e Sainsbury´s, onde lideram as marcas Italianas e da

elemento indispensável na sua dieta. Neste sentido,
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recorrer a cozinheiros de renome pode ajudar na

outras gorduras vegetais. Somente na Bélgica, em

aprendizagem sobre o estimulando a procura.

2013, se sentiu um crescimento relevante no consumo
do azeite. Nos outros países o desconhecimento sobre

Na maior parte dos países membros da União Europeia

a forma como se deve consumir o azeite e sobre o seu

não mencionados há ainda baixa penetração do produto

enquadramento na refeição faz com que o produto ainda

devido ao seu preço elevado, comparativamente com

seja pouco procurado.

INOVAÇÃO NA COMUNICAÇÃO
Em Portugal, há normalmente alguma contenção e conservadorismo na publicidade ao azeite. Porém, noutras
geografias, algumas agências e produtores têm experimentado novos apelos comunicacionais, desbravando caminhos
pela associação do azeite a outro tipo de mensagem e emoções. Uma vez mais, a Unilever, na comunicação da sua
marca líder Bertolli, foi bastante inovadora nomeadamente na associação de um personagem – Alfredo Caldo Freddoà comunicação da Marca (Figura 28).Juntando ironia e humor à comunicação do azeite, diminuiu-se carga histórica e
institucional e transmitiu-se a imagem de um produto divertido que se usa no dia-a-dia.

Figura 24. ISTANBUL, TURKEY
(Fonte: Creditos: TBWA)
Creative Director: Oner Sahin
;Copywriter: Ates Cavdar/Gokcen
Yucel Art Director: Murat Arli;
Account Supervisor: Asli Kececi
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Figura 25.
Créditos: TRIBU
/ SAATCHI &
SAATCHI, COSTA
RICA, Heredia,
Executive Creative
Director: Pablo
Chaves/Javier Mora
Creative Director:
Paula Guevara
Copywriter: Esteban
Jimenez)

Figura 26.Créditos: Euro RSCG India

Figura 27. Créditos: Power of 9- Creative Agency, África do Sul
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Figura 28. (Créditos: JWT- Australia - J. Walter
Thompson, campanha “Alfredo Caldo Freddo”)

Figura 29: Créditos: CONCEPT, TURKEY, Istanbul Creative Director: Niyal Akmanalp Copywriter: Niyal
Akmanalp Art Director: Tolga Akin Account Supervisor: Nazmiye Karakis
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CONCLUSÕES
»» A principal preocupação dos consumidores de azeite é

a procura por produtos diferenciadores com valor

a saúde e bem-estar. Assim sendo, é necessário promover

acrescentado. Neste sentido, é bom considerar as últimas

as propriedades saldáveis do azeite e os efeitos benéficos

tendências do produto, relacionadas com azeites de

para o organismo que resultam da inclusão do produto na

distintos sabores, distintas variedades para diferentes

dieta diária, divulgando a imagem do azeite como elemento

confeções, azeites mais suaves que se adaptem aos gostos

chave para uma dieta sã e equilibrada.

dos consumidores, etc.

»» É necessário adaptar o produto ao mercado para

»» A construção de Valor deve ser um drive de

que tenha um formato prático e funcional, apostando

desenvolvimento, oferecendo novas propostas e

em formatos que respondam às necessidades dos

promovendo a fusão entre azeite e outras gorduras

consumidores das várias culturas europeias. É muito

habitualmente usadas.

importante que a embalagem seja esteticamente cuidada,
que capte a atenção e que favoreça a imagem de um

»» Em mercados onde o azeite é considerado um produto

produto saudável e natural.

de “luxo” e os hábitos de consumo ainda não estão
implementados, a tendência será introduzir produtos mais

»» As inovações devem ser constantes, oferecendo aos

fáceis, com sabores mais leves progressivamente ensinado

consumidores várias opções. Existindo uma concorrência

o consumidor a diferenciar os paladares e as finalidades de

elevada na categoria dos óleos e gorduras vegetais,

uso dos diferentes azeites.
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MOLHOS E
CONDIMENTOS

acolheu com avidez e que passaram a ser usados com
regularidade. No entanto, os sabores de intensidade
média continuam a ser predominantes.
A mostarda amarela, o ketchup clássico, a maionese

Atualmente, os molhos e condimentos são considerados

básica e o molho inglês enfrentam forte concorrência

indispensáveis para as diversas cozinhas, pois

por parte de novos molhos que chegam ao mercado. A

acrescentam sabor e aroma aos pratos confecionados.

adaptação gourmet de vários condimentos tradicionais

O crescente interesse dos consumidores por diferentes

atormentam o paladar, tanto no retalho como nos

paladares bem como a mudança de hábitos de

restaurantes, estimulando a oferta de sabores mais

alimentação, tem feito aumentar a procura por molhos

extravagantes.

e condimentos. Para além disso, a preocupação com
a adoção de um estilo de vida saudável aumentou

Enquanto for popular cozinhar em casa, a procura por

a proporção de consumo de alimentos e refeições

molhos e condimentos irá continuar a aumentar. Para

confecionadas em casa.

além dos molhos clássicos podem facilmente encontrarse, novas propostas de produtos para marinar carnes

O mercado global de molhos condimentados é

e peixe, que rapidamente tornaram-se populares,

habitualmente segmentado em sete tipos de produtos:

refletindo-se no significativo aumento da procura deste

chili/hot sauce, brown sauce, especialidades nacionais,

tipo de produtos é impressionante. Os condimentos

mostarda, outros molhos condimentados, ketchup e

são a segunda categoria de mercearia-charcutaria mais

molhos à base de soja.

popular, só superada pelo queijo. A par da Europa, a Ásia

Considerando a estagnação do consumo (em volume)

e o Pacífico são considerados os dois mercados mais

nalgumas subcategorias tradicionais (molhos para

promissores e com maior potencial de desenvolvimento.

saladas, vinagretes, molhos barbecue e ketchup), o
desenvolvimento de novos produtos e a diferenciação

A procura crescente pela cozinha exótica, a popularidade

dos mesmos será a chave para a expansão das vendas

que continua a ter a comida tradicional, o uso de novas

dos fabricantes nos vários mercados. Para além disso,

embalagens - mais inovadoras e atrativas - a proposta

a introdução de novos sabores, a utilização de cozinhas

de novos sabores, e o regresso à “autenticidade”, são

étnicas, o aumento de opções saudáveis e seleção por

as tendências do mercado para a categoria dos molhos.

tipos de embalagens mais convenientes, fará com que o

Para além disso a pressão da indústria alimentar, no

produto desenvolvido seja mais apelativo.

sentido do desenvolvimento de produtos sem glúten,
está em voga. Condimentos especiais, regionais,

O incremento da procura por embalagens mais

étnicos e gourmet são as tendências para a categoria de

convenientes encoraja os fabricantes de molhos,

condimentos.

especiarias e condimentos a introduzir melhorias nas
porções apresentadas, embalagens que possam ir ao

No entanto, recentes alertas de que o consumo excessivo

micro-ondas ou que contenham mecanismos de fácil

de molhos e condimentos pode causar doenças cardíacas

abertura ou conservação.

e potenciar acidentes vasculares cerebrais poderão
revelar-se prejudicais para a categoria.

Desde 2006 foi lançado no mercado um número elevado
de novas referências de molhos e condimentos picantes.

Os principais players do mercado global de molhos e

Destaque para um crescente número de caris (incluindo

condimentos são: a Ajinomoto Co., a Campbell Soup

misturas de sabores com caril), vários tipos de pimenta

Company, a Clorox Company, a ConAgra Foods Inc.,

e misturas fortes de mostarda e wasabi, que o mercado

a Frito Lay Inc., a H.J.Heinz Company (que lidera os
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transformados de tomate), a Kraft foods Inc, a Lee Kum

Unido, Irlanda, Bélgica e Áustria tem também vindo a

Kee, a Nestle SA e a Unilever. A Heinz é líder mundial em

aumentar. Na Holanda, este aumento é maioritariamente

ketchup e a segunda maior nos condimentos.

devido ao aumento da procura de molhos para massas,
com a liderança de preparados à base de tomate. Os

Um dos molhos que tem vindo a ganhar popularidade

molhos de peixe, soja e ostras que se utilizam em

na Europa desde inícios de 2014 e que já é bastante

comidas asiáticas, são também muito apreciados.

consumido nos EUA (trazido pela cadeia alimentar

A Unilever, uma vez mais, é a líder de mercado nos países

Subway) é o molho Siracha. O Siracha é um molho

acima mencionados, com a marca Knorr. Os consumidores

elaborado a partir de pasta de pimento (chilli), vinagre,

holandeses são, em regra, leais às marcas tradicionais.

alho, açúcar e sal. Originário da Tailândia utilizado

Na Irlanda e no Reino Unido, a Unilever tem diversificado

em snacks, chocolates e doces além de em batatas,

a gama de produtos da marca Knorr, introduzindo novos

sandwiches, etc. É, sem dúvida, uma das novas

produtos, dos quais se destacam os Flavor Pots (em

tendências a que será necessário estar atento.

Portugal existem alguns, nomeadamente os vegetais).

Outro dos sabores em ascensão característica da

A figura 30 apresenta alguns dos mais populares

culinária Coreana é o Gochujang. Este molho vermelho

condimentos da Knorr. Para os belgas e austríacos,

e elaborado a partir de rebentos de soja fermentados e

cozinhar em casa é sinónimo de uma solução económica,

tem um sabor picante e doce.

conveniente e saudável. Nestes países as cozinhas
mediterrânicas e étnicas são bastante apreciadas e

Durante anos temperar os cozinhados era simplesmente

consideradas saudáveis e exóticas, favorecendo assim

adicionar um picante ou um ingrediente básico.

alguns players que operam nesta subcategoria de

Atualmente o consumidor europeu já aprecia misturas

produtos.

equilibradas de sabores picantes com doce, quente,
azedo ou aroma umami. Por exemplo, a combinação de

A Bulgária, Polónia e Roménia são diferentes da

limão com azeitonas, adicionando um tempero “fumado”

maioria dos países membros da União Europeia no

e paprika traz uma complexidade à comida que constitui

que respeita ao consumo de molhos e condimentos.

uma nova tendência.

São mercados onde se regista um crescimento na
procura destes produtos, mas onde o consumo é ainda

A categoria de molhos e condimentos é uma categoria

incipiente, quando comparado com os consumos da

madura na Alemanha. No entanto, a procura dos

Europa central e ocidental. Na Bulgária, os consumidores

consumidores por novas receitas e sabores sustenta o

procuram essencialmente temperos com ingredientes

aumento do consumo. Os molhos e condimentos mais

naturais, pois houve uma campanha de propaganda

utilizados na Alemanha são produtos á base de vegetais,

no país sobre os perigos para a saúde que constituíam

ervas, gorduras, cereais e vinagres. Nos vegetais, os

algumas misturas de molhos/pós. Neste mercado, os

pimentos são os mais usados, seguem-se os preparados

sabores novos e os produtos com baixa percentagem

de tomate, alho e cebola. A gordura vegetal é a mais

de gordura, elaborados à base de ingredientes naturais,

procurada para a confeção de pratos, nomeadamente o

podem facilmente ter sucesso, para além dos molhos

óleo de girassol. O vinagre regular é o mais consumido,

não tradicionais que explorem a compra por impulso.

seguido do vinagre de vinho. Na Alemanha, a empresa

Na Bulgária, as empresas líderes são normalmente

líder do mercado é a Unilever Gmbh, um dos pioneiros dos

operadores locais, como a Olinezza OOD e a Krasi OOD

molhos e temperos, com a famosíssima marca Knorr. As

(Figura 31). Na Roménia, a preferência dos consumidores

marcas private label têm também uma boa aceitação no

vai para o ketchup e a mostarda. O crescimento de

mercado, nomeadamente as referências da marca Aldi.

consumo do ketchup é influenciado maioritariamente
pela procura de produtos com tomate e alho. A ideia

O consumo de molhos e condimentos na Holanda, Reino

desta combinação é oferecer novas alternativas ao
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Figura 31: Produtos marca Olinezza e Krassi, Bulgária
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Figura 30. Flavour
pots na Irlanda e
Reino Unido, Knorr

consumidor romeno que geralmente adiciona somente

a procura de molhos frescos/picantes, sem aditivos e

preparados de tomate na refeição, mas que está aberto

elaborados à base de ingredientes naturais, tenderá

a novas propostas. Neste mercado de baixo rendimento

a aumentar. Aumentará também a procura de molhos

disponível, os molhos e condimentos que ofereçam

orgânicos e produtos certificados, com uma conotação

a melhor relação preço-qualidade serão os mais

menos industrial.

procurados.
Os polacos começaram a ter interesse em experimentar

CONCLUSÕES

novas receitas, oriundas de diferentes tipos de cozinha.
Como resultado, novos produtos não tradicionais, como

Em geral, os países da União Europeia são adeptos da

molhos à base de soja, estão rapidamente a ganhar

utilização de molhos e condimentos, quer em versões

popularidade. A categoria irá beneficiar de introdução

mais básicas, quer mais complexas. Podemos dizer

de novos produtos que são ainda escassos no mercado

que, na Alemanha, o ketchup e a mostarda são as

como por exemplo, o brown sauce, os molhos de caril, o

subcategorias líderes. Em França, onde fica a conhecida

molho de peixe, o molho de ostras, os molhos para carnes

cidade Dijon - a mostarda lidera, enquanto que no Reino

e os vinagretes.

Unido, o ketchup está no topo das vendas da categoria.

Já a Dinamarca e a Itália são dois países onde se
verifica uma quebra no consumo de molhos e

A crescente preocupação com a saúde é um dos

condimentos. Enquanto os dinamarqueses procuram

principais fatores que o consumidor tem atualmente

refeições convencionais prontas para substituir os

em consideração no momento da compra de molhos &

pratos confecionados em casa, os italianos procuram

condimentos. Isto faz com que compre condimentos e

alternativas aos caldos, aos cubos, pickles e molhos para

molhos com um menor teor de sal e açúcar, geralmente,

massas.

de qualidade superior. Para atender à procura, os
fabricantes tendem a introduzir novas gamas de

Num futuro próximo, estima-se que a categoria de

molhos e condimentos cujo desenvolvimento radica

molhos e condimentos em Itália irá recuperar e voltar

fundamentalmente nesta tendência.

a crescer, pois a confeção de pratos em casa é cada vez
mais popular. Na Dinamarca, como os consumidores
estão fortemente orientados para o bem-estar e saúde
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CARNES E
CHARCUTARIA

orientação do mercado para as carnes de qualidade

A Europa é conhecida pela variedade de produtos

seu bem-estar e a saúde não é claro como os produtores

de carne processada. O desejo de experimentação,

de carne possam capitalizar esta tendência, a menos

a curiosidade (em termos de sabor e aroma) e a

que a carne tenha uma característica saudável, como por

necessidade de produção de alimentos com uma vida

exemplo, um baixo teor de gordura.

tem conseguido contrariar a tendência e sustentam
a categoria, segundo estatísticas existentes sobre o
consumo.
Sendo claro que os consumidores procuram privilegiar o

útil mais longa do que a carne fresca, originaram uma
substituição progressiva do consumo de carne fresca, por
carne transformada. Potenciou-se assim o aparecimento

Tendências de consumo

de novos produtos, obtidos através de novos métodos
de processamento, nomeadamente produtos de

O que tem influenciado primordialmente o

charcutaria.

comportamento dos consumidores europeus na compra
de produtos de charcutaria, tem sido:

Antigamente, a palavra charcutaria referia-se

»» Valor/ Excelente qualidade

exclusivamente a derivados de porco, mas atualmente

»» Bastante variedade

ela está associada a todo o tipo de carnes que sejam

»» Conveniência

obtidos por tratamento térmico, com ou sem cura.
A procedência, a tradição local e a rastreabilidade são
O consumo de carne nos países Europeus desenvolveu-

as principais tendências que caracterizam a procura de

se bastante nos últimos 50 anos, tornando-se muito

charcutaria refrigerada, em especial na Europa Ocidental.

similar entre os diversos países. As influências nas

Na UE e desde de Dezembro de 2014, é obrigatório

tendências de consumo resultam essencialmente dos

discriminar a origem da carne no rótulo.

processos e fenómenos de urbanização, de alterações

Em geral, tem-se verificado uma quebra nas vendas da

dos estilos de vida, de variação nos preços da carne

categoria de charcutaria na Europa, embora em algumas

fresca e de outros fatores sociais, educacionais ou

subcategorias se registe uma tendência de crescimento.

culturais, como os receios e preconceitos sobre os
malefícios de alguns alimentos e popularidade de

Estudos referem que os compradores habituais de bacon

algumas dietas. No entanto, todos estes fatores são

têm reduzido o consumo ao passo que os compradores

discutíveis e é difícil de encontrar e provar as tendências,

ocasionais o consomem ainda com menos frequência.

com base em informação quantitativa.

Os produtos da subcategoria “bacon” provenientes da

A pecuária e a criação de gado tem vindo a gerar
problemas tanto para a produção como para o
consumidor: questões diretamente ligadas ao bem-estar
humano, questões éticas e ambientais estão entre os
principais problemas discutidos.
Os consumidores que buscam soluções saudáveis
para as suas dietas têm uma perceção pouco positiva
relativamente à carne. Os media incentivam a diminuição
do consumo de carne vermelha e a evolução dos preços
pressiona no sentido da retração da procura, mas a

Figura 32. Bacon

54

ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM MERCADOS
INTERNACIONAIS E NOVAS TECNOLOGIAS
UNIÃO EUROPEIA

Holanda e Alemanha estão a sofrer quebras nas vendas,

competitivos relativamente às alternativas existentes

enquanto o bacon do Reino Unido registou um aumento

nos vários mercados, principalmente por se tratar de uma

de procura no último semestre de 2013.

categoria objetivamente “madura”.

As salsichas continuam a registar ganhos nas vendas

A tendência a adotar pelos produtores no

em valor, impulsionadas pelo aumento dos preços, mas

desenvolvimento de novos conceitos deve partir da

verificou-se um decréscimo em volume na ordem dos

constatação e identificação de gaps e ir ao encontro das

6% em 2013, em relação a 2012. O consumo de salsichas

oportunidades detetadas, no sentido de satisfazer a

premium desacelerou um pouco, enquanto as salsichas

procura. Trata-se mais de adotar processos de inovação

com baixo teor de gordura conquistaram quota de

incremental do que de conquistar mercados no imediato

mercado.

com conceitos revolucionários. Os gaps de mercado

Os gastos com “presunto” aumentaram 3% no mesmo

devem ser definidos em termos de público-alvo e preço
do produto na prateleira do canal de distribuição.
Componente shelflife (“Validade”) – a realidade diz-nos
que, no que toca a produtos de charcutaria, qualquer
retalhista procura produtos com o mais longo período de
vida útil possível. Objetivamente, um prazo de validade
maior significa menos quebras e maior oportunidade de
vendas. Num período de crise económica generalizada,
de desenvolvimento do conceito de low cost e de
redução de margens em toda a cadeia de abastecimento
(incluindo no retalhista), o desenvolvimento de produtos

Figura 33. Presunto

com maior vida útil é quase uma imposição e um fator
crítico na luta por posições no linear.

período, em resultado de um aumento de vendas em
volume da ordem de 1%. Nas restantes subcategorias de

Componente “Certificação” – Os retalhistas de produtos

charcutaria, denominadas “carnes cozidas”, também se

alimentares esperam dos produtores e da indústria, que

verifica um ligeiro crescimento.

para cada produto e cada processo se demonstrem as
boas práticas de fabrico, através de várias certificações

Tendências do produto

que comprovam os alimentos são produzidos de acordo
com os requisitos legais e de segurança praticados
na União Europeia. Certificações adicionais de

Algumas tendências observadas ao nível do produto

sustentabilidade, proveniência, excelência e genuinidade

permitem-nos apresentar algumas considerações

são sempre valorizadas acolhidas pelo retalho e

práticas para adequar o produto às características atuais

percecionadas com fatores que acrescentam valor, com

da procura e portanto, tornando-o comercialmente mais

impactos positivos na escolha dos consumidores.

atrativo:

Componente de “Branding” – Vários estudos estabelecem

Componente “Preço” – Em geral, na categoria, o valor do

que um branding limpo é essencial para qualquer

produto é antes de mais estabelecido pelo seu preço.

produto alimentar de charcutaria que queira ser

Em geral, os consumidores, de “boa” charcutaria não

bem-sucedido. Numa categoria onde há milhares de

procuram os produtos por serem baratos, mas sim por

propostas, diferentes subcategorias e vários conceitos,

outro tipo de componentes de valor. Porém, é sempre

a informação excessiva ou uma marca complicada não

verdade que os produtos desta categoria precisam de ser

potenciam o impulso nem promovem a fidelização à
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marca. Tendencialmente, marcas private label têm vindo
a ganhar popularidade em alguns mercados maduros. A
marca permite comunicar de forma clara a proposta de
valor para os clientes. As marcas de sucesso concentramse maioritariamente numa mensagem chave. Uma marca
de charcutaria pode ser definida pela sua qualidade,
proveniência, herança ou preocupação com o bem-estar
animal.

Figura 35. Exemplo promocional, Pingo Doce

Figura 34. Farinheira Pingo Doce

Tendências da distribuição
Gerir a cadeia de distribuição de uma forma eficaz é sem
dúvida um dos maiores desafios da atualidade, quer
para os grandes fabricantes quer para os pequenos
produtores. Garantir um fornecimento regular de
produto nos prazos estipulados, ter a flexibilidade (e a
margem) suficientes para fazer uma gestão eficaz de
contratos de fornecimento com os retailers, e manter
ativa uma política de marca que seja dinâmica, inovadora
e constante, são condições sine qua non para o sucesso
mas que exigem recursos, capacidade de negociação e
uma estrutura de marketing empenhada e profissional.
Hoje em dia os retrailers habituaram de tal forma os
consumidores às dinâmicas de promoção da charcutaria
que a categoria, tanto em Portugal como noutros países
da Europa, passou a depender, em larga escala, das
compras que os consumidores realizam por impulso, a
partir dos folhetos e das promoções da semana.
Ainda assim, a categoria tem tentado construir
valor a partir de outras tendências, que em muitos
casos passam pela conveniência, standardização e

Figura 36. Exemplo promocional, Continente

serviço. Curiosamente, neste movimento de fundo, os
produtos tradicionais têm conquistado uma posição
importante, na construção de valor dos balcões de
charcutaria dos retalhistas europeus - os balcões de
atendimento deixaram de servir para fatiar produtos
de baixo preço e commodities e passaram a dedicar-se
muito mais aos produtos de valor, evoluindo também
para a disponibilização de refeições prontas ou prépreparadas. Os consumidores de charcutaria da Europa
acabam por consumir mais o produto fora de casa, em
restaurantes e hotéis, do que no lar. Inserida nesta
tendência, há também o movimento recente, um pouco
por toda a Europa, do florescimento de restauração
rápida Gourmet - o conceito “Social dining & Dishcrawl”
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Uma das tendências atuais em vários países da
Europa é a disponibilização de produtos do terroir
através de novos canais de distribuição, baseados
nas tecnologias e na comunicação online. O conceito
“Boites d’abonnement”, em França, é sem dúvida uma
das tendências mais interessantes que merece alguma
análise e acompanhamento. No fundo é a mesma ideia
Figura 37. Letreiro informativo

apareceu também recentemente em Portugal, com os
exemplos mais conhecidos do Mercado da Ribeira em
Lisboa e do Mercado do Bom Sucesso, no Porto. Em
alguns casos, regista-se também o aparecimento de
roulottes de alimentação baseadas não no baixo preço ou
na conveniência (como é o caso das roulottes de hotdogs
para o fim da noite das discotecas), mas sim numa oferta
refinada e exclusiva de produtos do terroir e da mais
elevada qualidade gourmet.
Um dos canais de distribuição mais importante para a
categoria continua a ser o das feiras locais e regionais
e dos certames temáticos de terroir ou de charcutaria.
Nestes eventos pequenos produtores e empresas
cujas estratégias se baseiam na identificação com
caraterísticas locais, proveniência e tradição, contactam,
interagem e negoceiam diretamente com o consumidor

dos “Clubes de Vinhos”, mas oferecendo ao consumidor
propostas mensais de charcutaria, baseadas em
ofertas alternativas, gourmet e exclusivos, de produtos
habitualmente não disponíveis no retalho organizado ou
tradicional.
Outra tendência da distribuição que importa registar,
e que no caso da charcutaria, é relevante, é a força, em
alguns países da Europa, das comunidades imigradas e
suas gerações. Nestes países, a distribuição tem adotado
estratégias de fazer crescer os negócios da área de
charcutaria apostando em alimentos étnicos, para os
quais a generalização de consumo seja possível. Um
exemplo ilustrador deste fenómeno é o caso da França,
onde a introdução de charcutaria Halal nos lineares da
categoria permitiu uma forte subida no consumo de
fiambres de aves, que atualmente já vendem cifras na
ordem dos 307 milhões de euros, num mercado que, vale
1.780 M€.

final. Normalmente, o consumidor que se desloca a
este tipo de pontos de venda apresenta caraterísticas
socioeconómicas mais avançadas e está predisposto à
compra por outros fatores que não o preço.
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TENDÊNCIAS DO MERCADO DE
CHARCUTARIA NALGUNS PAÍSES
EUROPEUS
Em Itália, Espanha e França o consumo de charcutaria em

ou lata e por carnes pré-embaladas para barbecue. Em

volume é enorme, sendo os estes os países líderes. No

2013 estes produtos eram considerados produtos de

Reino Unido, até recentemente, o conhecimento sobre a

nicho e notou-se que os produtores começaram a mudar

charcutaria restringia-se ao fiambre.

para produtos orgânicos para poder ir ao encontro desta

Itália

procura crescente por parte dos consumidores.
Alimentos com rótulos que contenham informação clara,
assim como salsichas de aves têm ganho popularidade.

O ano de 2013 foi considerado um ano crítico para

Para além dos produtos orgânicos, os produtores de

os produtos processados de carne. A categoria em

charcutaria têm estado atentos à procura por referências

questão, como o resto da indústria alimentar, continua

Halal, já que a população local conta com 4 milhões de

a apresentar fraquezas consideráveis associadas à

muçulmanos praticantes, formando um dos subgrupos

estagnação do consumo e à falta de confiança das

de consumidores mais importantes na Alemanha, a curto

famílias italianas. Num contexto tão difícil, esta situação

prazo.

poderá agravar-se pela crise prolongada, a subida de
preços da matéria-prima e o abrandamento de negócios

Reino Unido

com alguns mercados chave, fatores que enfraquecerão
o setor.

Alemanha

No reino Unido, a penetração de carnes processadas de
Reino Unido de marcas da distribuição é bastante forte,
sendo líder na categoria a Pies & Savory Appetizers, com
43% do volume de produtos vendidos no mercado inglês.

Os derivados de carne (salsichas e outros) são

Esta situação demonstra que marcas não têm muito

considerados o maior segmento da indústria alimentar na

sucesso nos produtos processados, O sucesso do private

Alemanha. Em 2013, o segmento gerou vendas acima dos

label assenta numa excelente relação qualidade-preço.

40 mil milhões de Euros. O mercado alemão é considerado

25% dos consumidores de charcutaria são fortemente

o mais atrativo e pujante da Europa.

influenciados por esta correlação, aderindo por uso
massivo às marcas da distribuição.

Os três principais players no mercado detêm 55%

O fiambre é considerado o alimento mais popular na

da quota total, pelo que podemos considerar que o

categoria de carne processada. No entanto, as vendas

clima concorrencial na Alemanha é bastante forte. As

da categoria beneficiam do interesse em produtos

empresas estão, por isso preparadas para desenvolver

continentais Europeus, nomeadamente produtos do

permanentemente produtos novos e explorar novos

segmento premium, como patés e salames.

mercados de exportação.

França

Alguns retalhistas adotaram uma estratégia de integração
a montante, gerindo os próprios matadouros, colocando

O mercado de charcutaria em França é vasto e

pressão nas empresas processadoras.

importante, tendo duplicado o seu valor de faturação
nos últimos 30 anos. Trata-se, por isso, de um mercado

Existem várias oportunidades no mercado das quais se

duro e extremamente concorrencial, em que a inovação

destacam a procura por salsichas em frascos de vidro

constante e incremental, é transversal como forma de
58

ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM MERCADOS
INTERNACIONAIS E NOVAS TECNOLOGIAS
UNIÃO EUROPEIA

defender e conquistar posições, ainda que residuais,

CONCLUSÕES

aos fabricantes. Os fiambres, os patés, as salsichas e os
chouriços (saucissons) são as 4 principais categorias,

Ao longo dos últimos anos, verifica-se uma crescente

com valores de negócio muito elevados. Em Franca, a

preocupação dos consumidores com a saúde, traduzindo-

charcutaria, é um produto importante na alimentação

se num aumento da procura por alimentos seguros, com

base e uma das principais formas de consumir proteína.

qualidade, saudáveis, nutricionalmente equilibrados e

Para se ter uma ideia desta realidade refira-se, por

prontos a consumir. A charcutaria é uma categoria de

exemplo, que aquando da crise da carne de cavalo

produtos capaz de desenvolver novos subprodutos que

adulterada registada na Europa há poucos anos, o

não ao encontro das necessidades dos consumidores

segmento de fiambre registou, em quinze dias, vendas

europeus. Produtos como fiambres de carnes brancas,

adicionais de 650 mil euros. O mercado de fiambres

peru ou frango, menos gordos, e preferencialmente

representa 170 mil toneladas vendidas por ano. O

“Light” ou com indicação de “menor teor de gordura”

consumo anual de charcutaria ascende a 17,5 kilos por lar

serão cada vez mais procurados.

(correspondente a 162 euros por ano) e 99,2% dos lares
franceses compram charcutaria pelo menos uma vez por
mês.
As principais inovações da categoria centram-se
no fiambre de aves a que as faixas jovens aderem
massivamente, os pré-temperados, os emincés (picados),
as gamas BIO, fiambres para refogar, os presuntos para
fatiar e o fiambre infantil.
A redução do teor de sal tem sido uma tendência
transversal a toda a categoria.
Fleury Michon reforçou-se como líder de mercado, com
36%, tendo aumentado a sua quota em 10,4% em
volume, nos últimos 4 anos (Fonte: La charcuterie en
Libre service: Les jambons cuits de porc et de volaille.
Année 2012/2013 L3 Marketing Vente IAE Lille Benjamin
MAO Baptiste Lemaire)

Figura 38. Produtos charcutaria, França
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
De um modo geral, os analistas preveem que os
mercados alimentares europeus se tornem cada vez
mais competitivos e complexos. Segundo dados do
Euromonitor, espera-se que a pressão por parte das
cadeias de supermercados sobre os produtores aumente,
Muitos não conseguirão suportar a pressão sobre as
margens sobre o preço também devido ao aumento

Figura 40. Produto marca Quorn

dos preços das matérias-primas) beneficiando assim a

categorias descritas neste estudo. Os consumidores

distribuição.

estarão dispostos a pagar mais por produtos que
considerem mais benéficos para a saúde.

Também se admite que algumas categorias de produtos

Segundo a agência Mintel, que estuda o mercado

alimentares de grande consumo em que as marcas de

alimentar na Europa, a conveniência será a mais forte

fabricante eram dominantes, podem passar a incluir

tendência do consumo. Até mesmo em países de culinária

apenas produtos das marcas próprias da distribuição.

mais tradicional, o cozinhar em casa refeições “de raiz”

Desta forma, a pressão irá acentuar-se ao nível da

está a ser progressivamente substituído pela utilização

inovação, originando a diferenciação das marcas próprias

de produtos de conveniência. Os consumidores estão

dos fabricantes. Os produtores irão concentrar os seus

cada vez mais ocupados, trabalham mais horas e por isso

esforços na construção de valor acrescentado.

têm o seu tempo limitado, aumentando o interesse por
soluções de refeições prontas ou semiprontas.

Por outro lado, a evolução no sentido da conveniência
e a adaptação às alterações demográficas e sociais,

De acordo com a pesquisa elaborada pela agência Mintel,

motivarão fabricantes e retalhistas a prestar mais

cerca de 4 em cada 10 consumidores franceses, alemães

atenção aos diferentes tamanhos das embalagens, com

e polacos afirmam que escolhem produtos fáceis e

o objetivo de responder às necessidades de um número

rápidos para preparar as refeições no dia-a-dia durante a

crescente de consumidores solteiros.

semana. Os consumidores mais jovens tendencialmente

A preocupação com o bem-estar e com a manutenção

escolhem alimentos de maior valor acrescentado, em

de uma dieta saudável e equilibrada continuará a ser

formatos prontos a cozinhar e prontos a comer, estando

decisiva na compra de bens alimentares na Europa, nas

dispostos a gastar mais por refeição.

Figura 39. Exemplos de alimentação funcional
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Também se constatou que, na Europa, poucas são

Uma nota para o enorme crescimento de propostas

as marcas de produtos congelados que enfatizam os

“Halal” sobretudo nos mercados da Europa Central,

benefícios para a conveniência dos seus alimentos, que

nomeadamente França e Alemanha.

contêm alto teor de fibra ou proteína. A marca Quorn

A indústria alimentar é uma das indústrias que mais se

(charcutaria, vegetais, refeições congeladas, etc.) pelo

rege por padrões e tendências. Mesmo sendo importante

contrário, aposta numa estratégia de comunicação que

estar atento aos padrões é mais importante ainda estar

presta toda a informação sobre o alto teor de proteínas,

a tento às tendências a longo prazo e responder às

fibras e sobre o baixo teor de gordura nos seus produtos.

solicitações a fim de estabelecer negócios viáveis.

A par dos produtos acima mencionados pode haver maior
potencial para os produtos funcionais que exploram as
propriedades dos alimentos benéficos para a melhoria
do funcionamento do sistema digestivo, cardíaco ou de
estrutura óssea.
Tendencialmente os principais métodos de diferenciação
dos produtos são: a inclusão de histórias e receitas, e a
aposta em embalagens novas e de qualidade premium.

Figura 41. Produto marca Herta

Os principais fatores que impulsionam o consumo são: a
saúde, a facilidade no uso e o prazer.

Finalmente, importante voltar a referir que, a partir
de Dezembro de 2014 entraram em vigor os novos

Concluindo, a inovação e lançamento de novas

regulamentos para a rotulagem de produtos alimentares.

referências (novos sabores, novas variedades, tamanhos,

Isto quer dizer que os produtos com origem na União

embalagens) são as tendências chave para os mercados

Europeia estão abrangidos pelas mesmas regras. Todas

da Europa, onde os consumidores procuram alimentos

as regras podem ser consultadas no site da Food Drink

que os surpreendam e ofereçam valor acrescentado.

Europe, organismo que representa todo o sector da

Alimentos étnicos, bonitos, “free of” (lactose, glúten,

indústria alimentar e bebidas na União Europeia. (www.

etc.) convencionais e funcionais são os mais procurados.

fooddrinkeurope.eu)
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LINKS
http://www.euromonitor.com/
http://www.oliveoiltimes.com/opinion/olive-oilindustry-megatrends/35603
http://ec.europa.eu/agriculture/olive-oil/economicanalysis_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/
market-briefs/pdf/02_en.pdf
http://www.foodbev.com/news/canned-foodconsumption-continues-to-ris#.VK0sontFvXQ
http://glyngoere.dk
http://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-business/keytrends-in-olve-oil-retail/29903
www.aldi.com
www.cassegrain.com
www.agr.gc.ca
http://www.transparencymarketresearch.com
http://www.asiantrader.biz
http://www.foodprocessing.com/articles/2014/newsauce-introductions/
http://twileshare.com/uploads/Condiments_And_
Sauces_Market_-_Global_Industry_Analysis,_Size,_
Share,_Growth,_Trends_and_Forecast,_2013_-_2019.
pdf
http://www.cbi.eu
http://www.bpex.org.uk
http://www.frozenfoodeurope.com/article/features/
vegetables-fruit-green-herbs-pro-health-and-againstwaste
http://www.freshconveniencecongress.com
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