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CLEAN LABEL,

PORQUÊ?
De onde veio? De que é feito? Como chegou até 

mim?” são as perguntas mais frequentemente feitas 

pelos consumidores.

Os consumidores exigem transparência total, e as 

marcas estão a incluir toda a cadeia de distribuição 

nos produtos.

Cada vez mais produtos contêm declarações 

referentes a práticas agrícolas, sustentabilidade e 

responsabilidade ambiental, ou seja, as marcas têm 

que mostrar toda a cadeia de valor do produto ao 

consumidor. Da fábrica à mesa, todos os detalhes 

importam.



O PODER

DAS PLANTAS
À medida que os leites vegetais, alternativas à 

carne e outras ofertas vegan vão aparecendo no 

mercado, os consumidores procuram opções 

inovadoras para maximizar os benefícios das 

plantas no seu quotidiano.

Conscientes desta mudança de hábitos alimentares, 

as empresas de laticínio estão a começar a apostar 

nos benefícios funcionais e técnicos das plantas e 

no desenvolvimento de novos produtos. Da mesma 

forma que aumenta a variedade da oferta, estão a 

potenciar os benefícios oferecidos pela categoria.

As plantas podem ter várias aplicações: base do 

produto, inclusão de sabores, fonte de cor ou 

nutrição saudável.



PRESSÃO AO

SEM AÇUCAR
O açúcar está sob pressão, mas 

continua a ser o ingrediente-chave que 

confere a doçura e o ótimo sabor que 

os consumidores procuram.

A indústria alimentar enfrenta o 

desafio de equilibrar a exigência do 

consumidor para reduzir o açúcar 

adicionado, criar experiências 

indulgentes e, ao mesmo tempo, 

apresentar produtos de rótulo limpo. 

Os adoçantes alternativos fazem parte 

da solução para encontrar um 

equilíbrio mais doce.



FUSÃO DE

SABORES
Nunca houve tanta variedade e diversidade de 

escolha entre gastronomias autênticas de todo o 

mundo.

O mundo global orienta e interliga consumidores 

de todas as idades, que se tornam mais 

conhecedores de outras culturas. Esta sinergia 

permite que cheguem os mais variados produtos 

ao prato dos consumidores. 

Verifica-se uma aceitação e aquisição regional 

de alimentos étnicos autênticos, orgulhosos da 

gastronomia local. Estamos na Era da fusão da 

GASTRONOMIA TRADICIONAL.



ESTAR

SAUDÁVEL
Comer e beber saudável deixou de ser um luxo. 

Cada vez mais consumidores estão a aumentar a 

personalização da sua ingestão nutricional, 

fazendo escolhas alimentares baseadas no que 

pensam que os vai fazer sentir melhor.

A curiosidade por experimentar diferentes 

produtos e dietas específicas como a Paleo ou 

FODMAP, são um exemplo claro da 

personalização alimentar.

Enquanto isso, continuam a aumentar a sua 

ingestão de alimentos e bebidas com ingredientes 

que consideram saudáveis, como proteínas e 

probióticos.



REGRESSO 

AO PASSADO
Os consumidores estão dispostos a pagar 

um pouco mais por um produto indulgente 

que ofereça uma evasão momentânea e 

qualidade premium, sobretudo pessoas de 

classe média dos países em 

desenvolvimento.

Assiste-se a um regresso às origens da 

embalagem e da marca. Marcas já bem 

estabelecidas estão a oferecer produtos 

premium, de elevada qualidade com uma 

aparência  “VINTAGE”, mais autêntica e 

sofisticada.



ALIMENTO 

RIMA COM 

MOMENTO
Momentos diferentes requerem paladares 

diferentes. O direcionamento para momentos 

específicos está a tornar-se uma arma 

poderosa para as marcas, especialmente em 

categorias como os snacks.

Esta captação de momentos é feita, 

principalmente, pela indústria da nutrição 

desportiva. Este tipo de produtos é otimizado 

para momentos antes, durante e depois da 

prática de exercício para um maior 

rendimento. 



OS MINI-

CONSUMIDORES

Que as crianças pedincham aos pais por 

brinquedos não é novidade. Agora, que as 

crianças pedinchem por refeições saudáveis, 

sim! Hoje são elas que influenciam e escolhem o 

menu da família, e nem por isso com menos 

comida saudável.

A geração jovem de hoje está aberta a coisas 

novas e a influenciar também o que os seus pais 

comem.

Acabaram os dias da neofobia! O papel da 

criança vai muito mais longe.



PALADARES

SEM

FRONTEIRAS
Os produtos mais inovadores estão a 

aparecer no cruzamento de diferentes 

categorias.

Surgem produtos, grupos e categorias 

completamente novos para estimular o 

paladar dos consumidores aventureiros.

Outras tendências estão a inspirar o repensar 

do posicionamento das marcas, como, por 

exemplo, a dieta flexitariana. As carnes estão 

a ser substituídas por outro tipo de proteínas.



SEMENTES 

DE MUDANÇA
Os consumidores estão muito interessados em 

sementes exóticas, como a chia e a quinoa, 

que fomentaram a utilização das sementes em 

geral. Com uma fonte natural de sabores, 

texturas e saúde, as sementes têm um elevado 

conteúdo proteico muito procurado pelos 

consumidores. Alimentos ricos em sementes é 

o passo para todas as marcas que pretendam 

arriscar num futuro promissor.
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“A melhor forma

de prever o futuro

é inventá-lo.”

ALAN KAY


