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Este relatório analisa as seguintes áreas
• Quais as categorias de bebidas não alcoólicas mais consumidas
pelos brasileiros no ano de 2021;

“Os brasileiros têm migrado para
tipos e marcas de bebidas não

• Quais atributos e características em cada categoria de bebida não
alcoólica incentivariam um consumo maior de cada uma destas
bebidas;
• Quais são os hábitos de consumo de bebidas energéticas, bem como
as opiniões e comportamentos dos consumidores sobre a categoria;
• Quais inovações na categoria de bebidas já são conhecidas pelos
consumidores e qual o interesse em consumir cada uma destas

alcóolicas mais baratos diante da
grave crise econômica. As marcas
devem oferecer opções mais
econômicas para o consumidor
sem deixar de lado a
saudabilidade e sustentabilidade

bebidas.
A categoria de bebidas não alcoólicas tem sido impactada pela
recessão econômica e pela preocupação com a saúde, que tem levado

questões centrais para as
categorias de alimentos e

consumidores a reduzirem o consumo de bebidas açucaradas. Porém, é

bebidas nos dias atuais”

justamente a busca por um estilo de vida saudável que oferece as

– Laura Menegon, analista júnior

maiores oportunidades para a categoria, graças ao interesse por

de pesquisas

bebidas que tragam benefícios para a saúde física e mental. Em curto e
médio prazos a economia de dinheiro irá pautar as decisões de compra
dos consumidores, o que exige que as marcas ofereçam opções mais
econômicas para manterem-se competitivas.
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crianças
Figure 11: Consumidores que concordam que as opções de
bebidas para crianças são limitadas por situação parental,
Brasil, 2021
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mercado brasileiro
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Figure 12: Conhecimento e interesse em experimentar águas
proteicas, Brasil, 2021
• Benefícios para o cérebro e saúde emocional atraem
consumidores jovens
Figure 13: Conhecimento e interesse em experimentar
bebidas não alcoólicas com benefícios para o cérebro e
saúde emocional, Brasil, 2021
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Sobre a Mintel
A Mintel é especialista em identificar o que
os consumidores desejam e por quê. Como
líderes mundiais em inteligência de mercado,
nossas análises de consumidores, mercados,
inovações de produtos e cenários
competitivos fornecem uma perspectiva única
sobre as economias globais e locais. Desde
1972, nossas análises preditivas e
recomendações de especialistas permitem
que nossos clientes tomem melhores decisões
de negócios com mais rapidez.

Nosso objetivo é ajudar empresas e pessoas
a crescer. Para saber como fazemos isso,
visite mintel.com. .

reports.mintel.com

© 2021 Mintel Group Ltd. Todos os direitos reservados. Confidencial a Mintel.

