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Os preços acima são válidos no momento da publicação, mas
estão sujeitos a alterações devido às flutuações cambiais.

Este relatório analisa as seguintes áreas
• Quais são os tipos de chocolates mais consumidos e a frequência de
consumo;

"Ainda que os consumidores
estejam com um orçamento

• Quais são as principais motivações para o consumo de chocolate e
como as marcas podem se posicionar diante delas;
• Como os brasileiros consomem chocolate e a preferência por

apertado, o consumo de
chocolate traz relaxamento,
recompensa e momentos

marcas e tipos de chocolates;
• Como os hábitos de consumo de chocolate mudaram nos últimos
meses, levando em consideração a crise econômica e as

prazerosos, o que os estimula a
consumir chocolates, ainda que

preocupações com a saúde;
• Quais são as percepções dos consumidores em relação a diversos

de marcas mais baratas ou com
menor frequência."

tipos de chocolates.
Os consumidores têm modificado seus hábitos de consumo de chocolate

- Laura Menegon, analista de

devido à alta inflação. A migração para marcas mais baratas e a

pesquisas, Alimentos e Bebidas,

redução da frequência de consumo são os principais movimentos no

Latam

sentido de economizar. Entretanto, a forte relação do consumo de
chocolate com o prazer e a satisfação de desejos são importantes
motivadores do consumo e continuam impulsionando as vendas durante
a crise.
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• Biscoitos e produtos panificados em porções individuais
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Figura 15: Análise de Correspondência – Mapa principal –
Percepção sobre chocolates, Brasil, 2022
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• Formatos e embalagens para crianças podem impulsionar
venda de biscoitos com chocolate
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holística deste mercado.

• Adição de cereais pode agregar saudabilidade a
chocolates
Figura 16: Associação de diferentes tipos de chocolate ao
atributo “opção mais saudável”, Brasil, 2022
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Brasil, 2014-2022
• Participação de mercado
Figura 19: Participação dos líderes de mercado na categoria
de chocolates, por valor, Brasil, 2019-2020
Figura 20: Participação dos líderes de mercado na
categoria de chocolates, por volume, Brasil, 2019-2020

Compre este relatório agora
Visite

store.mintel.com

EMEA

+44 (0) 20 7606 4533

Brasil

0800 095 9094

Américas +1 (312) 943 5250

reports.mintel.com

China

+86 (21) 6032 7300

APAC

+61 (0) 2 8284 8100

© 2022 Mintel Group Ltd. Todos os direitos reservados. Confidencial a Mintel.

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. .
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