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üDefinições

üConsumidor: demandas

üEstilo de vida 2019: perfil de consumo

üTendências: 2030

üIndústria: estratégias

ü Considerações Finais
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Início

2010
Menos  

deseperdício
Alternativas 
ao tradicional

Confie em nós

Prazeres mais 
simples 

Olhar ao pequeno

Saúde é mais 
holística

Novos 
“superfoods”

Crescimento 
dos  híbridos

O horizonte
protéico

Novas estratégias
de saúde

Innova Marketing Insights - 2014

Tendências de Alimentação

Brasil Food Trends 2020

MACRO TENDÊNCIAS DRIVERS
Sensorialidade e 

Prazer

Saudabilidade e 
Bem-estar

Conveniência e 
Praticidade

Confiabilidade e 
Qualidade 

Taxa de crescimento
Mudanças na estrutura etár ia

POPULAÇÃO Bônus demográfico
Mudanças na estrutura familiar
Urbanização 

Mudanças climáticas
MEIO Acordos e diretr izes internacionais
AMBIENTE Legislação sobre resíduos sólidos

Nível educacional
Mudanças no comportamento das 

EDUCAÇÃO E novas gerações
CULTURA Crescimento de e-consumidores 

Crescimento do consumidor LOHAS*
*Lifestyles of Health Sustainability

Crescimento da economia
ECONOMIA E Políticas de desenvolviment o 
POLÍTICA econômico

Políticas de inclusão social

Sustentabilidade e 
Ética

Avanços sociais
RENDA E Consolidação da nova classe 
CONSUMO média

Crescimento do mercado de luxo

Brasi l  Foods Trends 2020
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DEFINIÇÕES 
SENSORIALIDADE E PRAZER 

ü Valorização da culinária e da gastronomia 

ü Produtos com forte apelo sensorial 

ü Culinária de regiões específicas
ü Produtos exóticos 

ü Produtos com apelo à indulgência 

ü Produtos com embalagem e design diferenciados
ü Lazer e socialização em torno da alimentação

ü Produtos e embalagens lúdicas e interativas

ü Produtos com maior valor agregado: gourmet, 
premium, sofisticados 

DEFINIÇÕES 
SAUDABILIDADE E BEM-ESTAR

ü Alimentos funcionais 

ü Produtos isentos ou com teores reduzidos de sal, 

açúcar e gorduras (better-for-you)
ü Produtos benéficos à saúde cardiovascular 

ü Produtos benéficos à saúde gastrointestinal

(probióticos, prebióticos e simbióticos) 
ü Produtos com aditivos e ingredientes naturais

ü Produtos benéficos ao desempenho físico e mental

ü Produtos para dietas específicas e alergias 
alimentares 

DEFINIÇÕES 
SAUDABILIDADE E BEM-ESTAR

ü Produtos fortificados 

ü Produtos diet/light

ü Produtos orgânicos 
ü Produtos energéticos 

ü Produtos para esportistas 

ü Produtos minimamente processados 
ü Produtos com propriedades cosméticas 

ü Produtos com selos de qualidade de sociedades médicas

ü Produtos vegetais (frutas, hortaliças, flores e plantas 
medicinais) 

MUDANÇAS NOS HÁBITOS ALIMENTARES

Saudabilidade

Praticidade e conveniência

Consumo consciente

Gourmet

Digital cooking

Feito em casa

Vegetarianismo  

Saúde preventiva             Certificação de origem
Alimentos funcionais             Boa nutrição 

Facilidade de preparo       Embalagens inteligentes
Alimentação fora de casa             E-commerce

Satisfação pessoal & bem-estar coletivo
Processos sustentáveis de produção
Certificação de origem                     Produção local

Sensorialidade e prazer        Diferencial de qualidade
Consumo sofisticado            Mais poder de compra  

Produção customizada (individual e industrial)
Novas apresentações de ingredientes
Manufatura aditiva de alimentos
Preferências culturais        valorização das tradições
Refeições “caseiras” nos locais de trabalho

Exclusão parcial ou total de proteína animal
Substitutos para proteína animal (fake meat)

üDefinições

üConsumidor: demandas

üEstilo de vida 2019: perfil de consumo

üTendências: 2030

üIndústria: estratégias

ü Considerações Finais
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Governo

Mídia

Diferentes 
estilos de vida

Busca pelo 
corpo ideal Interesse da 

concorrência 

Crescimento 
do interesse 
do Trade

O QUE CONSUMIDOR QUER AFINAL?

Impacto desses fatores :

Diferente de país para país!

Viver mais, com 

mais saúde e de 

forma diferente

O QUE CONSUMIDOR QUER AFINAL?

Conveniência 

Saúde Sabor 

Pr
eç

o 

Va
lo

r 

Segurança Alimentar 

TENDÊNCIA DE 
CONSUMO Alimentos saudáveis

Estilo de vida “24/7”

Novas experiências

Escolha segura

FATORES DETERMINANTES

População Urbanização Educação e 
informação

Estrutura
etária

Renda

Tetra Pak, 2018

Comportamento do consumidor

Nielsen, 2018

Preferências de gerações

13%

22%

31%

34%

Geração Silenciosa
65+ anos 

Lácteos 37%
Hig. bucal 37%
Chá & Café 35%
Cabelos 31%
Dentes 30%

Lácteos 42%
Cabelos 40%
Hig. pessoal 38%
Hig. bucal 38%
Chá & Café 34%

Cabelos 35%
Hig. bucal 34%
Desodorante 33%
Hig. pessoal 31%
Cosméticos 30%

Hig. bucal 35%
Cabelos 34%
Lácteos 34%
Hig. pessoal 34%
Arroz  & Grãos %

Baby Boomers
50-64 anos 

Millennials
21-34 anos 

Geração  X
35-49 anos 

Nielsen, 2019
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Nielsen, 2019

Alimentos e ingredientes que o brasileiro 
tenta EVITAR

Ingredientes que o brasileiro procura 
INCLUIR

Que soluções o consumidor está 
buscando?

Os consumidores globais 
gostariam de encontrar: 

27% 
que 

facilitam 
o estilo de 

vida 

26%
produtos 
práticos 
de usar

20% 
produtos 

para casas 
com 

famílias 
pequenas

19% 
produtos 
feitos sob 
medida 

para uma 
necessidade 
específica 

Nielsen, 2019

Rotina do consumidor 

Nielsen, 2019

üDefinições

üConsumidor: demandas

üEstilo de vida 2019: perfil de consumo

üTendências: 2030

üIndústria: estratégias

ü Considerações Finais
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Perfil de hábitos de consumo - Brasil

Nielsen, 2019

Consumidores mais sustentáveis 
42% Mudança nos hábitos de consumo 

(preocupados com o impacto ambiental)
30% Atentos a ingredientes dos produtos
58% Não compram produtos de empresas que 

realizam testes em animais
65% Não compram de empresas associadas 

ao trabalho escravo 

Nielsen, 2019

Estilo de vida 2019

BRASIL 
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Consumidores mais saudáveis

Nielsen, 2019
Nielsen, 2019

Consumidores mais saudáveis

Objetivo de vida: “Ter Saúde” (74%)

Alimentos com adição de fibras, 
vitaminas e minerais 45%

Alimentos orgânicos 35%

Fazem exercício físico regularmente 33%

Consumidores mais negociadores 

Nielsen, 2019
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40
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70

80

Ofertas abaixo do 
preço

Buscam primeiro 
promoções

Mudam de loja por 
causa das 
promoções 

Pesquisam 
promoções 

64%

73%

57%

48%

55% direto na 
loja para 
comprar

21% lojas 
próximas de 

casa/trabalho

18% 
disponibilidade 

do item

12% variedade 
de tamanho e 
versões de 
embalagem

12% local: 
organização, 

tamanho de fila

48% levam lista 
com os itens

45% compram 
sempre a 

mesma coisa 

30% compram 
marcas já 

conhecidas

Nielsen, 2019

Consumidores mais práticos 

Nielsen, 2019

Consumidores conectados 

Compras pela internet

Conteúdos on line

Propagandas na TV

Propagandas on line

Celular  como entreter imento

Interações em redes sociais

Possui smartphone
64%

48%

39%

61%

42%

18%

41%

üDefinições

üConsumidor: demandas

üEstilo de vida 2019: perfil de consumo

üTendências: 2030

üIndústria: estratégias

ü Considerações Finais
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Década 
de 70

Década 
de 80

Década 
de 90

Anos 
2.000

Mega tendências Em 2050

2 bilhões
pessoas a mais são esperadas 

+ 60% 
aumento na demanda 
global de alimentos 

7,7 bilhões 
população mundial hoje 

Em 2050

1,05 bilhões 
pessoas a mais na Áfr ica são 
esperadas 

Fonte:  The Food Rev olution, 2019

Font e:  Unit ed Nat ions,  Wor ldom et er s,  junho 2019

Font e:  Unit ed Nat ions,  Wor ldom et er s,  junho 2019

Font e:  Unit ed Nat ions,  Wor ldom et er s,  junho 2019

O que a ONU propõem? 

Agenda  

Tendências 
• (1) Erradicação da pobreza. Setor agrícola inclusivo.
• (16) Paz e justiça. Prevenção de migrações e construção

da paz.

Economia e 
Política na 
escassez

• (12) Consumo responsável e Produção.
• 1,3 bi lhão de tonelada de a limentos é perdido ou

desperdiçado anualmente. (1/3 da produção mundial)
O consumidor da 

nova era 

• (2) Erradicação da fo me. Pro dução precisará au mentar e m
50%. Hoje 820 milhões de pessoas subnutridas.

• (3) Saúde e qualidade. A saúde começa com a nutrição.
Saúde e Bem-

estar

• (9) Inovação e Infraestrutura. Desenvolvimento das
comunidades rurais através de investimentos em transporte,
armazenamento. Irrigação e tecnologia de comunicaçãoEra digital 

• (11) Cidades e comunidades sustentáveis. (13) Ação contra a
mudança global do clima. (14) Vida na água. (15) Vida
Terrestre. (17) Parcerias e meios de implementação.

Vida 
sustentável 

Fonte:  The Food Rev olution, 2019

üDefinições

üConsumidor: demandas

üEstilo de vida 2019: perfil de consumo

üTendências: 2030

üIndústria: estratégias

ü Considerações Finais
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INDÚSTRIAS 

DESAFIO 

Redução de sódio

Sem glúten 
Baixas calorias 

Rico em fibras

Redução de 
gordura

Sem lactose 

Sem açúcar 

PARADIGMA 
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Indústria – o que fazer?
Reduzir o ta ma nho da e mba lage m e c omun icar
que os pr odutos só deve m ser cons u mid os
ocasionalmente ou como um tratamento.

Reduzir o conte údo de in gred ientes a lta mente
calóricos nos produtos do seu atual portfólio.

Diversificar seu portfólio, além dos produtos
tradicionais de alto conteúdo calórico, seja por meio de
inovação ou de aquisição de empresas de produtos
saudáveis, focando na publicidade e na oferta destes.

Lutar pela causa, redirecionando a estratégia da
companhia, focando no uso dos alimentos como medida
preventiva para os problemas de saúde e criando
produtos funcionais ou fortificados, que ajudem na
prevenção da obesidade e de doenças crônicas.

üDefinições

üConsumidor: demandas

üEstilo de vida 2019: perfil de consumo

üTendências: 2030

üIndústria: estratégias

ü Considerações Finais

Agenda 

Considerações finais 
Pessoas: sempre irão precisar de 
alimentos! Gostos e dietas: Mudanças

Inovação: fusão de tecnologias físicas, 
digitais e biológicas (carne)

Quebra de paradigma

Indústria: deve atender às novas 
realidades. Estratégias: simplicidade, 
categorias de indulgência

Indústria: Investir e INOVAR, atrelar 
conveniência e custo 

Muito obrigada!

neilarichardsprof@gmail.com


