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“Refrigerantes podem atrair o público feminino por meio
de embalagens menores, e o masculino, agregando mais
valor à categoria por meio de benefícios relevantes a eles.
Outra oportunidade para o mercado é oferecer mais opções
de produtos para serem consumidos à noite, em bares e
baladas, para os solteiros.”
– Naira Sato, Especialista da Área de Alimentação
e Bebidas
Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•
•

É possível aumentar o consumo de refrigerantes entre classe AB por meio de produtos
funcionais?
Marcas de refrigerante podem se posicionar mais para o consumo em casa das mulheres?
Benefícios energéticos podem atrair mais os consumidores jovens para a categoria de
refrigerantes?
Existe possibilidade de fidelizar a classe C2DE, mesmo sendo mais sensíveis a preço?

O consumo de refrigerantes comuns vem perdendo espaço, enquanto o de tipos light/diet aumentou de
2014 para 2015. Esse pode ser o reflexo da busca dos consumidores por opções mais saudáveis, e
existe espaço para a indústria trabalhar mais inovações nesta área, não somente por meio de baixas
calorias, mas também utilizando mais ingredientes naturais, claims funcionais, entre outras
oportunidades.
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Elevar refrigerantes a status premium pode tornar o consumo mais especial

O consumidor – Atitudes em Relação ao Consumo de Refrigerantes
Tópicos centrais
Consumidores estão mais atentos aos aspectos de saudabilidade em refrigerantes
Figura 22: Atitudes em relação ao consumo de refrigerantes, janeiro de 2015
É importante trabalhar a fidelização de consumidores classe C2DE, mais sensíveis a preço
Figura 23: Atitudes em relação ao consumo de refrigerantes, por classe social, janeiro de 2015
Alternativas de refrigerantes de baixas calorias podem aumentar o consumo da categoria entre mulheres jovens
Figura 24: Atitudes em relação ao consumo de refrigerantes, por faixa etária 16-24 anos e gênero, janeiro de 2015
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