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“Os consumidores continuam desejando refeições
caseiras, mas sem o inconveniente de longo tempo de
preparação. Kits de refeição podem ajudar a impulsionar a
categoria, pois os consumidores ainda podem usá-los para
cozinhar do zero, mas gastando menos tempo."
– Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:
•
•

Inovações nas embalagens podem ajudar a aumentar as vendas
Expandindo kits de refeições para atrair mais consumidores

As vendas de refeições prontas no varejo brasileiro cresceram 5,1% em 2015 e deverão chegar a
R$1,85 bilhão em 2016 (redução de 6,6% em relação ao ano anterior). A perspectiva é de que as
vendas alcancem a marca de R$1,8 bilhão em 2021.
Apesar de crescimento ter sido constante nos anos anteriores e de as empresas terem investido em
novos produtos em 2016, o mercado brasileiro de refeições prontas sofreu as consequências de uma
das piores recessões da história do país. Inovações no desenvolvimento de produtos mais saudáveis e
mais acessíveis são essenciais para retomar o crescimento das vendas.
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