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“A crise econômica e a pandemia de COVID-19 têm
provocado mudanças nos hábitos de consumo de bebidas
não alcoólicas entre os brasileiros. Embora algumas
categorias de bebidas tenham sofrido um maior impacto
negativo, surgiram oportunidades para a categoria, como a
adição de benefícios de melhora da imunidade.”
– Laura Menegon, Analista Junior de Alimentos e
Bebidas
Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•
•

Impactos da COVID-19 na categoria de alimentos e bebidas e na categoria de bebidas não
alcoólicas
Oportunidades para a categoria alavancadas pela pandemia como bebidas com benefícios
relacionados à imunidade e à saúde mental;
Claims utilizados em bebidas não alcoólicas mais valorizados pelos consumidores
Mudanças nos hábitos de consumo entre brasileiros de diversos perfis socioeconômicos

A categoria de Bebidas Não Alcoólicas foi impactada pelo fechamento do foodservice e pelo
agravamento da crise econômica em 2020. No entanto, bebidas que tragam inovações para o
consumidor como benefícios adicionais, especialmente relacionados à melhora da imunidade, energia
ou saúde mental, podem conquistar espaço no mercado. Outra oportunidade para a categoria pode ser
a utilização de fibras vegetais para reduzir o teor de açúcar de bebidas, especialmente após a entrada
em vigor do novo modelo de rotulagens. Embalagens diferenciadas também podem atrair
consumidores, especialmente os mais jovens e mais adeptos a compartilhar imagens em redes sociais.
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Figura 7: Vídeo de lançamento da Pepsi Black, Brasil, novembrode 2020
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Destaque a ações sociais pode ajudar a fidelizar consumidores

Consumo de Bebidas Não Alcoólicas
Uso de cogumelos poderia adicionar benefícios a cafés moídos, agregando valor
Figura 18: Consumo de bebidas não alcoólicas, Brasil, agosto de 2020
Águas energéticas têm potencial para conquistar o mercado brasileiro
Figura 19: Atributos mais importantes para consumidores de água, Brasil, agosto de 2020
Customização pode aumentar o engajamento da geração Z a marcas de sucos
Figura 20: Consumo de sucos embalados por gerações, Brasil, agosto de 2020
Figura 21: Linhas Energy, Vitamins e Electrolytes, MiO, Canadá, novembro de 2020

Mudanças No Consumo de Bebidas Não Alcoólicas
Inclusão de benefício de relaxamento pode impulsionar consumo de refrigerantes
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Figura 22: Mudanças no consumo de refrigerantes, Brasil, agosto de 2020
Figura 23: Driftwell, nova bebida da Pepsico com lançamento previsto para dezembro de 2020, Estados Unidos
Embalagens diferenciadas podem estimular jovens a comprar bebidas
Figura 24: Diminuição do consumo por categorias entre jovens de 16 a 24 anos, Brasil, agosto de 2020
Sabores indulgentes podem estimular aumento na frequência de consumo de cafés
Figura 25: Mudança no consumo de café quente nos 6 meses anteriores à pesquisa, Brasil, agosto de 2020

Mudanças Nos Hábitos de Consumo
Adaptógenos podem popularizar o consumo de mocktails
Figura 26: Atitudes em relação ao consumo de bebidas não alcoólicas, Brasil, agosto de 2020
Figura 27: Bebidas da marca Kin Euphorics: Kin Spritz, High Rhode e Dream Light, Estados Unidos, novembro de 2020
Bebidas em embalagens econômicas com benefícios adicionais para toda a família podem crescer
Figura 28: Comportamentos de consumidores que passaram a comprar mais bebidas não alcoólicas com benefícios adicionais, Brasil,
agosto de 2020
Demanda por águas com certificação pode aumentar

Interesse por Claims em Bebidas Não Alcoólicas
Uso de fibras vegetais pode ajudar fabricantes a reduzir o teor de açúcar de bebidas
Figura 29: Claims mais importantes na compra de bebidas não alcoólicas, Brasil, agosto de 2020
Campanhas de refrigerantes nas redes sociais podem aumentar o engajamento de consumidores
Figura 30: Consumo de bebidas não alcoólicas por consumidores que selecionaram “uma marca popular nas mídias sociais” como um
dos atributos mais importantes no momento da compra, Brasil, agosto de 2020
Figura 31: Canal no YouTube “É Coisa Nossa”, do Guaraná Antártica, Brasil, novembro de 2020
Refrigerantes podem focar em adoçantes naturais para atrair consumidores

Comportamentos Após a COVID-19
Máscara e canudo reutilizável podem atrair consumidores que têm o hábito de consumir bebidas em movimento
Figura 32: Mudanças no consumo de bebidas não alcoólicas devido à COVID-19, Brasil, agosto de 2020
Figura 33: Máscara para consumo de bebidas, Estados Unidos, novembro de 2020
Ingredientes relaxantes podem agregar valor a bebidas focadas no público feminino
Figura 34: Consumo de bebidas que ajudam a relaxar, por gênero, Brasil, agosto de 2020
Receitas de bebidas podem estimular consumo entre os homens
Figura 35: Homens que têm gostado de testar novas receitas de bebidas em casa, por faixa etária, Brasil, agosto de 2020
Figura 36: Receitas de bebidas postadas na rede TikTok, novembro de 2020
Figura 37: Drinque sem álcool utilizando o chá desinchá como ingrediente, abril 2020

Comportamentos em Relação a Bebidas Não Alcoólicas
Destaque a ações sociais pode ajudar a fidelizar consumidores
Figura 38: Comportamento sobre consumo de bebidas não alcoólicas, Brasil, agosto de 2020
Figura 39: Instituto Coca-Cola Brasil, novembro de 2020
Figura 40: Festival de música online promovido pela Pepsi Brasil, abril de 2020
Águas em embalagens sustentáveis podem conquistar consumidores com estilo de vida ocupado
Figura 41: Interesse por águas em embalagens sustentáveis, Brasil, agosto de 2020
Bebidas com ingredientes naturais de marcas próprias podem atrair a classe AB
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Figura 42: Opinião sobre bebidas não alocoólicas de marcas próprias, por classe social, Brasil, agosto 2020
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