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"A queda das vendas em volume na categoria de chocolate
mostra a necessidade constante das marcas apostarem em
inovação para incentivar os brasileiros a continuar
consumindo chocolate. As mensagens devem ser centradas
na experimentação de novos produtos, sabores e
formatos".
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:
•

Marcas podem enfrentar preocupações com a saúde através do controle de porção e
inovação

Este relatório analisa o mercado brasileiro de chocolate. O tamanho do mercado inclui vendas em todos
os canais, incluindo vendas diretas ao consumidor. A Mintel define o mercado como sendo formado de
produtos de chocolate embalados, nos seguintes segmentos:
•
•
•
•
•

Tabletes de chocolate. Tabletes moldados de chocolate que podem ser quebrados em
pedaços menores.
Unidades pequenas não embaladas individualmente. Sacos/caixas de unidades não
embaladas de chocolate (ex. M&Ms)
Barras de chocolate menores que tabletes, normalmente com algum tipo de recheio (ex.
Charge)
Caixas com diferentes tipos de chocolate (ex. Especialidades Nestlé). Também referido
como unidades pequenas embaladas individualmente
Chocolate sazonal. Produtos de chocolate comercializados somente em certas épocas do
ano, como ovos de chocolate e chocolates natalinos.
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O Mercado – O Que Você Precisa Saber
Vendas em valor no varejo deverão atingir R$12 bilhões em 2021
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Tamanho do Mercado e Previsão
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Nestlé diminui teor de açúcar usado em seus produtos em 40%
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Nestlé une seus produtos de café e chocolate
Publicidade de todas as marcas juntas
Lacta apoia jogadores brasileiros de futebol
Amazon e Nestlé se unem para distribuir livros digitais gratuitos no Brasil

Atividades de Lançamento e Inovação
Lançamento de novos produtos de chocolate cai em 2016
Figura 18: Lançamentos de produtos de chocolate no total de novos produtos lançados no mercado de alimentos do Brasil, 2012-16
Chocolate sazonal representa 36,7% dos novos lançamentos
Figura 19: Chocolates sazonais – Páscoa, Brasil 2016
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Kopenhagen lidera desenvolvimento de novos produtos
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O Consumidor – O Que Você Precisa Saber
Consumo de chocolate no Brasil é quase universal
Brasileiros gostam de comer chocolate como "agrado a si próprio"
Preço baixo e o sabor são os principais fatores de influência de compra
Fidelidade à marca é maior entre os consumidores maduros
Consumidores têm interesse maior em chocolate de lojas especializadas

Consumo de Chocolate
Consumo de chocolate é quase universal
Consumo de chocolate diminui com a idade
Figura 27: Chocolate fortificado, Brasil e Japão
A maioria dos tipos de chocolate tem consumo semelhante
Figura 28: Consumo de chocolate, por gênero e faixa etária, novembro 2016
Maioria da classe AB consome chocolate
Figura 29: Consumo de chocolate, por grupo socioeconômico, novembro 2016
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Razões de Compra
Principal razão de compra é “agrado próprio diário”
Figura 31: Razões de compra, novembro 2016
Chocolates como opção de sobremesa
Figura 32: Sobremesas com sabores inspirados em sobremesas
Figura 33: Chocolate consumido como sobremesa, novembro 2016
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Chocolate para dar de presente ainda é uma das principais razões de compra
Figura 34: Chocolates para presente, Brasil
Consumo do chocolate como lanche/snack
Figura 35: Produtos de chocolate para serem consumidos como lanches, em todo o mundo
Marcas de chocolate se aproximam da categoria de snacks salgados
Figura 36: Lanches salgados de chocolate, em todo o mundo
Marca japonesa Bourbon inova na ocasião de snack
Figura 37: Fatias frescas de chocolate, Japão, 2016
Figura 38: Razões de compra, novembro de 2016

Fatores de Influência de Compra
Preço baixo é grande fator de influência
Figura 39: Fatores de influência de compra, por gênero, faixa etária e grupo socioeconômico, novembro 2016
Inovação em sabor pode aumentar consumo
Figura 40: Inovação em sabor, Brasil
Figura 41: Novos sabores para os produtos tradicionais, Brasil
Figura 42: 10 sabores mais usados na categoria de chocolate, Brasil 2012-16
Alto teor de cacau é a chave para atrair consumidores maduros
Figura 43: Variedades com chocolate amargo de marcas tradicionais, Brasil
Figura 44: Fatores de influência de compra, novembro de 2016
Chocolate orgânico não é prioridade dos consumidores
Figura 45: Chocolate Orgânico, Brasil
Figura 46: Lançamentos de chocolate com posicionamento “orgânico”, Brasil 2012-16
Figura 47: Fatores de influência de compra, novembro de 2016

Atitudes de Consumo
Fidelidade à marca é maior entre os consumidores com mais de 35 anos
Figura 48: Atitudes em relação ao consumo de chocolate, novembro de 2016
Empresas devem ajudar os consumidores na luta contra a obesidade
Figura 49: Atitudes de consumo, novembro de 2016

Interesse em Inovações
Consumidores têm interesse mais alto em chocolate de lojas especializadas
Apoio a causas sociais melhora a imagem das empresas
Figura 50: Chocolate sem leite de origem animal
Figura 51: Interesse em inovações, "provavelmente compraria", novembro de 2016
Inovando com uma combinação de sabores
Figura 52: Galaxy Duet, Mars, vários países
Figura 53: Chocolate com dois sabores
Barras de chocolate com alto teor de proteína
Figura 54: Barras de chocolate com alto teor de proteína, no mundo
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Embalagem “abre e fecha” é atraente para os consumidores, mas não com preço mais alto
Figura 55: Produtos com embalagem “abre e fecha”
Figura 56: Interesse em inovações, novembro de 2016
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