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Agenda: 

1. Orientação estratégica, foco sistêmico e construção mútua de valor
2 O t id d i ã t ló i i dú t i

g

2. Oportunidades para a inovação tecnológica na indústria
3. Tendências e comportamento do consumidor de alimentos
4. Adequação do timing e custo-benefício das intervençõesq ç g ç
5. Alinhamento das informações, premissas e comunicação



1 O i t ã t té i f i tê i1. Orientação estratégica, foco sistêmico
e construção mútua de valor





Comunicação, treinamento 
e tecnologia 

Saúde Qualidade

Segurança

SustentabilidadeSustentabilidade

Gestão da cadeia produtivaGestão da cadeia produtiva
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Create a Canadian Food Strategy

A Canadian Food Strategy that fully
addresses the health of Canadians and
the health opportunities for the agri-food
industry. The strategy must include
government policy, industry andg p y y
nongovernmental organizations (NGOs).



Abordagem sistêmica para Abordagem sistêmica para 
alimentação e saúdealimentação e saúde

Apoio à pesquisaApoio à pesquisaDesenvolver soluções Desenvolver soluções 
para o nível para o nível societalsocietal

Compreender  o Compreender  o 
comportamento do comportamento do 

consumidor em relação áconsumidor em relação á
Tornar alimentos Tornar alimentos 

dá i í idá i í i

Integrar estratégias de Integrar estratégias de 
saudabilidadesaudabilidade com com 

16

consumidor em relação á consumidor em relação á 
saúdesaúde

saudáveis acessíveissaudáveis acessíveis estratégias de negóciosestratégias de negócios
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SistemaSistema 
competitivo 
e rentável

Promoção da 
alimentação 

Produção
sustentável

saudável

Conhecimento
e

Emissões de 
carbono do 

C&T sistema

Redução, 
processamento 

de resíduos
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Desafios para todos os atores do Desafios para todos os atores do 
sistema de alimentaçãosistema de alimentação

Working together, we can makeWorking together, we can make
Britain a world leader in food
policy and production and wepolicy and production, and we
can help to ensure that

b d h th h t teverybody has the chance to eat
safe, healthy, affordable and
sustainable food, now and in the
future.
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2 Id tifi ã d t id d2. Identificação das oportunidades para a 
inovação tecnológica na indústria
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OportunidadesOportunidades, , viabilidadeviabilidade e e competitividadecompetitividade

Sensorialidade
e Prazer

Saudabilidade
e Bem-estar

Conveniência
e Praticidade

Confiabilidade
e Qualidade

Sustentabilidade
e Ética



3 O i ã f dê i3. Orientação conforme as tendências e 
comportamento do consumidor de alimentos



* Gourmet * Premium * Indulgência 

* Culinárias              * Socialização   ...

Saúde   * Desempenho  * Ânimo        

* Estética   *Teores reduzidos   *Fortificados

* Pratos prontos   * Fácil preparo    

* Pequenas porções   * On‐the‐go ...

* Certificações * Rotulagem informativa Certificações      Rotulagem informativa 

* Credibilidade de marca   * Origem   ...

* “Pegadas” de carbono  * Impacto ambiental

* Fair trade * Causas sociais  ...

Elaboração: BFT 2020



InovaçõesInovações e e atratividadeatratividade parapara osos consumidoresconsumidores

Percepção dos 

VALOR

pç
benefícios

= Pesquisa Nielsen “Global Functional &

Percepção dos 
custos

q
Organic Food Survey 2007”: 26.486
usuários da internet, 47 mercados da Europa,
Ásia Pacífico, Américas e Oriente Médio.Ásia Pacífico, Américas e Oriente Médio.

Média das pessoas que nunca compraram
alimentos com benefícios específicos para aalimentos com benefícios específicos para a
saúde: 38%.

M ti “t i ”
36

Motivo: “too expensive”.
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O Perfil do Consumo de Alimentos no Brasil
POF IBGE 2008 2009POF IBGE 2008‐2009

O consumo alimentar combina a dieta tradicional brasileira à 
b d f ij li d d id dbase de arroz e feijão com alimentos de teor reduzido de 
nutrientes e de alto teor calórico:

• Açúcar: 61% da população
• Gordura saturada:  82% na população 
• Sódio: acima de 70% da populaçãoSódio: acima de 70% da população
• Frutas, verduras e legumes: menos de 10% da população 
• Leite: consumo muito aquém do recomendado
• Fibras: 68% da população• Fibras: 68% da população.

“Correções na dieta permitiriam atingir as recomendações para a maioria dos
micronutrientes. Essas modificações incluem trocar alimentos muito calóricos e
com baixo teor de nutrientes por frutas, verduras, leguminosas, leite, grãosp f , , g , , g
integrais, oleaginosas, vísceras, peixes, todos eles produzidos no País”.
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BAND, John. Growth opportunities in sustainable and positive health food and
drinks. UK: Business Insights, 2010.

59



O Perfil do Consumo de Alimentos no Brasil
P i FIESP/IBOPE BFT 2020

“Um dos importantes resultados desta pesquisa é a confirmação de que o Brasil tem hoje uma forte 

Pesquisa FIESP/IBOPE BFT 2020

aderência às tendências atitudinais de consumo de alimentos encontradas em outros países do mundo” 
(BFT2020, p.50).

“ i d é b li d“O que mais se destaca nesse grupo é a busca por alimentos que podem
trazer algum benefício à saúde. Para isso, buscam selos de qualidade e
outras informações sobre a origem dos alimentos. A procura pela
qualidade de vida revelase, nesse segmento, como um ideal mais amplo,
que inclui a sociedade e o meio ambiente” (BFT2020, p.51).

“A tendência Conveniência e Praticidade é proporcionalmente o maior segmento atitudinal 
encontrado no País, com 34% dos consumidores brasileiros de alimentos. Esse grupo divide‐

que inclui a sociedade e o meio ambiente (BFT2020, p.51).

Fonte: BFT2020, p.50 

60

encontrado no País, com 34% dos consumidores brasileiros de alimentos. Esse grupo divide
se igualmente entre as classes sociais AB e C” (BFT2020, p.51).



Vendas de orgânicos (alimentos e bebidas) nos principais mercados, 2004‐2014 (U$m)

BAND, John. Growth opportunities in sustainable and positive health food and drinks. UK: Business Insights, 2010.



CrençaCrença nosnos alimentosalimentos funcionaisfuncionais Pesquisa FIESP/IBOPE BFT 2020



Atitudes para atingir o peso idealAtitudes para atingir o peso ideal Pesquisa FIESP/IBOPE BFT 2020

Pesquisa FIESP/Ibope



4. Adequação do timing e custo-benefício
das intervençõesdas intervenções



Progressivo e coordenado esforço para redução do consumo de sal.

Redução do consumo diário: de 14 para 8 gramasRedução do consumo diário: de 14 para 8 gramas.

Campanha:  consenso entre Governo, Instituições Científicas e Indústria
de Alimentos.

25 a 30 anos25 a 30 anos.
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O Perfil do Consumo de Alimentos no Brasil
REVISTA SAÚDE PÚBLICA 2009 43(2) 219 25REVISTA SAÚDE PÚBLICA 2009;43(2):219‐25
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O Perfil do Consumo de Alimentos no Brasil
REVISTA SAÚDE PÚBLICA 2009 43(2) 219 25REVISTA SAÚDE PÚBLICA 2009;43(2):219‐25

“Se o consumo excessivo de sódio no Brasil não parece diferir substancialmente
do que vem sendo registrado nos países desenvolvidos outra é a situação comdo que vem sendo registrado nos países desenvolvidos, outra é a situação com
relação à procedência do nutriente. Nesses países, estima-se que a maior parte do
sódio consumido pelos indivíduos – de 60% a 90% – provenha de alimentos
processados pela indústria e não do sal adicionado aos alimentos pelos indivíduosprocessados pela indústria e não do sal adicionado aos alimentos pelos indivíduos.
Situação semelhante à situação encontrada no Brasil, onde a maior parte do sódio
consumido aparenta ser proveniente do sal de cozinha e de condimentos à base de
sal, ocorre em outros países em desenvolvimento”.
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sal, ocorre em outros países em desenvolvimento .



5. Alinhamento das informações, 
premissas e comunicaçãopremissas e comunicação



NívelNível de de conhecimentoconhecimento dos dos consumidoresconsumidores

Pesquisa FIESP/IBOPE BFT 2020



PrincipaisPrincipais fontesfontes de de informaçõesinformações acercaacerca de de 
alimentosalimentos e e produtosprodutos alimentíciosalimentícios

Pesquisa FIESP/IBOPE BFT 2020
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Elo entre sal e doenças do coração não é 
automáticoautomático
Estudo internacional com 6.257 pessoas diz que sódio pode até ser protetor. 
Especialistas admitem que vários fatores podem influir no risco cardíaco mas aindaEspecialistas admitem que vários fatores podem influir no risco cardíaco, mas ainda 
assim pedem cautela. 

RICARDO BONALUME NETO

São Paulo, domingo, 31 de julho de 2011 

RICARDO BONALUME NETO

Ninguém discute mais que o consumo excessivo de sal faz subir a pressão 
sanguínea. Mas um estudo em grande escala dos efeitos da redução do sal na dietasanguínea. Mas um estudo em grande escala dos efeitos da redução do sal na dieta 
teve resultados inconclusivos. A análise de sete pesquisas internacionais, 
envolvendo 6.257 pessoas, das quais 665 morreram (293 por doenças 
cardiovasculares) não apontou um elo claro entre a diminuição da pressão ) p ç p
resultante do menor consumo de sal e a prevalência dessas doenças, ou a morte 
causada por elas.

O trabalho foi feito pela Cochrane Collaboration, uma rede internacional de 
pesquisadores, e publicado na revista médica "American Journal of Hypertension". 
A equipe, liderada por Rod Taylor, da Universidade de Exeter, Reino Unido, garimpou 
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3.035 artigos e terminou com apenas sete estudos relevantes.
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LongevityLongevity ProjectProjectg yg y jj

Pesquisa com 1500 pessoas iniciada
em 1921, na qual não foi

t d l ã tencontrada relação entre
hábitos alimentares e vida
mais longamais longa.
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??Governo

Indústria

C&T
ConsumidoresMídia

Varejo

C&T

Varejo

Food ServiceFood Service

ONG’sONG s
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Atitudes dos consumidores em relação aos apelos Atitudes dos consumidores em relação aos apelos 
l i d à úd t i ãl i d à úd t i ãrelacionados à saúde e nutriçãorelacionados à saúde e nutrição

à fí àAceitação diretamente relacionada à clareza dos benefícios e à
reduzida magnitude do risco decorrente do consumo do produto
alimentício. Os consumidores precisam estar convencidos
sobre os benefícios de um produto, antes de decidir pela sua

Percepção dos 

sobre os benefícios de um produto, antes de decidir pela sua
compra e experimentação.

Governo e Mídia: exercem forte influência sobre a formação
d i iõ d id

VALOR

pç
benefícios

=

das opiniões dos consumidores.

Indústria: desconfiança generalizada a respeito dos apelos.

Percepção dos 
custos

C&T: nem sempre há uma comprovação científica irrefutável
sobre os benefícios dos produtos. A polêmica gerada por
relatórios de pesquisa sobre a eficácia de ingredientes mina a
confiança dos consumidores a respeito dos produtos enquantoconfiança dos consumidores a respeito dos produtos, enquanto
a mídia dedica atenção ao assunto. Até que se chegue ao
consenso, não é razoável esperar que os consumidores
resolvam a ambigüidade por eles mesmos.

C
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BEREZAI, Piers. Navigating Health Claim Regulation in Food and Drinks: Making substantiated 
claims in a changing regulatory environment. UK: Business Insights, 2009.



Desafios: 
Construir visão estratégica para o setor de alimentos no Brasil

Aprofundar o conhecimento sobre o comportamento do consumidor

Buscar entendimento mútuo

Investir em C&T



Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!


