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“Os brasileiros já perceberam que a alimentação saudável
contribui não somente para a perda de peso, mas também
para a manutenção da saúde em geral. Existe o interesse
em produtos que contribuam para a saúde física (como os
que ajudam no desenvolvimento muscular) e mental (como
melhoria do estresse).”
– Naira Sato, Especialista da Área de Alimentação
e Bebidas
Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•

Classe AB pode manter o hábito saudável e continuar economizando
Produtos sem glúten e sem lactose são alternativas para uma alimentação saudável
Explorando alternativas saudáveis sem comprometer o sabor

Os brasileiros continuam buscando um estilo de vida saudável, porém ainda enfrentam dificuldades em
relação ao preço, funcionalidade e sabor dos produtos que consomem, barreiras que podem ser
tratadas para públicos específicos, entendendo a necessidade de cada um. O importante é que o
consumidor brasileiro já percebeu que um estilo de vida saudável deve ser acompanhado por
atividades físicas e procura produtos que possam ajudá-lo neste ponto. Atualmente, os alimentos e
bebidas saudáveis acabam migrando também para outros setores, sendo vistos como parte importante
na suplementação de nutrientes e no tratamento estético.
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Classe DE é menos leal às marcas de produtos saudáveis
Figura 17: Hábito de gastos “estou comprando marcas mais baratas dos mesmos tipos de alimentos saudáveis”, por classe social,
junho de 2016
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