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Ao longo dos módulos de treinamento do programa AHFES “Visão do Consumidor e Compreensão do Mercado”, 
foi sendo construído um conjunto de conhecimentos que irão ajudar a decidir a melhor forma de abordar e 

conquistar consumidores no seu setor de mercado. 

Direcionar Vendas Através do Conhecimento de Mercado e do Consumidor

As pesquisas de mercado 
revelaram como opera o 

setor de mercado 
específico, as suas 

dimensões, contexto e 
dinâmica, os principais 
participantes, como o 

setor está a crescer e a 
evoluir e que tendências 

estão a impulsionar 
mudanças. 

Ao explorar os 
comportamentos dos 

consumidores, 
identificando os seus 

problemas e ganhos e o 
que os cativa, é agora 

possível ter uma melhor 
compreensão de como 

garantir que os produtos 
atraiam os clientes-alvo. 

Foi possível aprender 
como gerar e selecionar 

“Ideias Brilhantes”, 
foram definidos os 

valores da marca que 
irão sustentar a marca e 
oferta de produto e foi 

feita a comparação entre 
a sua oferta com a dos 

seus concorrentes. 

Também estará agora 
ciente de que existem 

várias implicações legais 
para a sua marca, produto, 

procedimentos 
operacionais e 

responsabilidades.
Munido de todas essas 
informações, é agora 

possível considerar se a 
personalização de 

produtos para mercados 
específicos aumentará as 

vendas. 



A pesquisa de mercado pode ter 
revelado que, com algumas 

mudanças no formato ou métodos 
de uso, os seus produtos podem 

atrair consumidores que ainda não 
os consideraram. 

Podem existir novas 
oportunidades em mercados que 

não se havia considerado 
anteriormente; com algumas 

adaptações, os produtos podem 
encontrar novos caminhos para o 

mercado, canais de vendas e 
oportunidades de crescimento. 

CLIENTES ATUAIS

Porquê personalizar produtos?

À medida que se vai construindo uma 
visão mais profunda das necessidades 
atuais do cliente, é possível perceber 

que há maneiras de ajustar os 
produtos para incentivar os clientes a 
comprar mais frequentemente ou em 

maiores quantidades.

NOVOS CLIENTES NOVOS MERCADOS



Clientes Atuais

O que sabe acerca dos seus clientes atuais?

É possível usar o conhecimento que tem sobre os seus clientes atuais para 
ajustar os seus produtos de forma que atendam ainda melhor às suas 

necessidades e desejos? 

Isso pode impulsionar as suas vendas, incentivando-os a comprar os seus 
produtos com mais frequência ou em maiores quantidades. 



Considere como pode tornar o seu produto ainda
mais popular entre os clientes atuais,
demonstrando ocasiões de uso que sejam novas e
relevantes...

Por exemplo:

• Seria possível adaptar um produto associado ao
almoço ou jantar para que este pudesse ser
servido ao pequeno almoço?

• Ou transformar um snack num produto de
almoço?

• Ou permitir o cliente levar o produto para
consumir durante atividades desportivas e de

lazer, no exterior?

Clientes Atuais – Novas Ocasiões…

Comido tradicionalmente em
saladas, ao demonstrar que o
abacate é delicioso servido com
ovos ou torradas, os produtores de
abacate aumentaram as vendas com
o novo pequeno-almoço.

O principal fabricante de conservas,
Hero, criou uma gama de produtos
do tipo “compotas” à base de
vegetais para o mercado espanhol
como alternativas para uso no pão
ou em receitas destinadas a
combater a queda nas vendas de
produtos açucarados.

Ao criar “Porridge To Go” em barritas
semelhantes a um flapjack, a marca
Quaker Oats mudou o seu mercado de
um “pequeno almoço quente para
comer à colher" para frio, portátil e
ideal para transportar ou para
atividades ao ar livre.



Colocar um toque sazonal atraente – como o Natal, no Dia
das Bruxas ou o verão – no seu produto principal pode
estimular o aumento das vendas, não apenas com clientes
existentes, mas também atrair novos consumidores.

No entanto, é preciso acautelar:

• O planeamento correcto dos volumes é fundamental - o
stock restante após o evento pode acabar por ser
vendido a preços reduzidos ou como desperdício
alimentar.

• Ou podem sobrar embalagens redundantes que terão
de ser descartadas.

• Garantir que se consegue o timing correcto também é
vital – se os produtos não estiverem definidos, testados,
produzidos e distribuídos nas datas críticas, perder-se-á
todo o evento!

Oportunidades Sazonais…
Marks & Spencer’s, uma
marca premium de produtos
alimentares no Reino Unido,
apresentam sempre uma
variedade de produtos de
Halloween mesmo durante o
mês de Outubro.

Posicionar os seus
produtos para se
adequarem a churrascos
e ocasiões de refeição ao
ar livre pode mantê-lo na
mente dos clientes para
os meses de verão.

Estes divertidos biscoitos
Carlota do El Corte Inglés,
em Espanha, são apenas um
dos inúmeros produtos
alimentares projetados para
atrair as vendas durante o
período de Natal.



Tal como as vendas sazonais anuais, eventos regulares ou ad hoc
podem criar oportunidades para adaptar os seus produtos e
marketing para obter vendas adicionais

Alguns exemplos podem incluir:

• Destacar as suas credenciais saudáveis em janeiro, quando os
consumidores estão a considerar seguir regimes alimentares
saudáveis ou têm um novo interesse em fitness.

• Referir eventos desportivos nacionais ou internacionais – com
cuidado para não infringir os direitos de licenciamento que
permitem apenas que logotipos e outros ativos de marketing
sejam usados por patrocinadores contratados.

• Festivais ou eventos regionais ou locais que podem atrair
visitantes ou estimular novas ocasiões gastronómicas na sua
região.

• Uma vez mais, muito cuidado e planeamento são necessários
para garantir que os níveis de stock e timing adequados sejam
cumpridos.

Oportunidades Baseadas em Eventos…
A promoção internacional do
Veganuary todos os meses de
janeiro ajudou a estimular o
interesse do consumidor pelos
produtos Vegan durante aquele
mês e durante o ano.

Eventos como o Campeonato
Mundial de futebol podem
gerar oportunidades de
vendas entre apoiantes
entusiasmados de países cujas
seleções se qualificaram para
participar.

Todos os anos, o evento
“Ironman” atrai milhares de
competidores extremamente
preocupados com a saúde e a
boa forma, e os seus
apoiantes, até Pembrokeshire,
impulsionando a economia
local.
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Apoiar Iniciativas CSR de revendedores…

• Muitos dos principais revendedores do setor alimentar
responderam às campanhas de saúde pública e aos
desejos dos consumidores de fornecer opções de
alimentos e bebidas mais saudáveis com programas de
melhoria nutricional para as suas próprias marcas de
produtos como parte da sua estratégia de
responsabilidade social corporativa.

• Isso criou oportunidades para qualquer empresa deste
sector se superar na reformulação ou criação de produtos
para atingir metas nutricionais muito específicas para
fornecer novos produtos inovadores de marca própria.

• O desafio é combinar as habilidades culinárias do seu Chef
responsável pelo Desenvolvimento de Novos Produtos
com bons conhecimentos de nutrição humana.

• Será necessário compreender a ciência alimentar por trás
das interações de matérias-primas e ingredientes, tanto
novos quanto tradicionais, e também como eles evoluem
ao longo do prazo de validade e mudam quando são
cozinhados.

Cookies
-70 ton 
Sugar

Tomato Pulp
-44 ton Salt

Soup
-3.7 
ton 
Salt

Liquid 
yogurt

-100 ton 
Sugar

Greek 
yogurt

-25 ton Fat

Crisps / Fried 
Potato

-4 ton Salt

Juice
-150 ton 
Sugar

Os Supermercados Continente em Portugal apresentam 
avanços nas reformulações nutricionais.

No Reino Unido, supermercados como o Sainsbury's
promovem ativamente as suas credenciais de saúde. 



Novos Clientes

O que é que as pesquisas de mercado revelam acerca das pessoas 
que não compram o(s) seu(s) produto(s)? 

Existem algumas mudanças no formato da embalagem, na forma 
como o produto é apresentado, ou sugestões que se poderiam 
fazer acerca de como e quando novos grupos de consumidores 

podem usar estes produtos, que os possam tornar mais atrativos a 
consumidores que ainda não pensaram em comprar os seus 

produtos? 



Compreender o que pode ter impedido os consumidores de
comprar os seus produtos pode ser a chave para adaptar um
produto para atender às suas necessidades.

Pode haver uma miríade de motivos:

• Não compreender como o produto se insere no seu estilo de
vida;

• Sabores pouco apelativos;
• Embalagem demasiado grande ou demasiado pequena;
• Incertezas acerca da qualidade;
• Dispendioso;
• Sentir que demora demasiado tempo a preparar;
• Não se sentir confiante para cozinhar/preparar o produto;
• Contém ingredientes que não podem ou não gostam de

consumir;
• Já têm uma alternativa preferida;

Identificou um grupo de potenciais novos clientes para com os
quais talvez precise adotar uma abordagem diferente com seus
produtos?

Persuasão de Novos Clientes



Por exemplo, a marca Keohane’s of Bantry na Irlanda conduziu
pesquisas de mercado que revelaram que os consumidores não
gostavam de lidar com peixe cru, o que os retraía de comprar
peixe para cozinhar em casa, apesar de ser uma escolha
saudável.

Por isso, em 2014 a Keohane’s lançou uma inovadora linha de
filetes de peixe “prontos a cozinhar” disponíveis em embalagens
aptas para microondas – os primeiros na Europa.

Isto resultou em contratos com revendedores que levaram a um
aumento de vendas estimado em €11m ao longo de um período
de 4 anos.

Remover Obstáculos para os Clientes



A Yoplait apercebeu-se que os pais em França gostavam de colocar
embalagens de Petit Filous nas lancheiras das suas crianças, mas
estavam preocupados que os iogurtes não estivessem aptos para
consumo após várias horas sem estarem refrigerados.

Assim, no seu website em França, para além da informação
nutricional, a Yoplait assegura os pais que os seus produtos são
aptos a ser mantidos até 8h em sacos térmicos, mantendo-se
seguros para consume.

Tal solução teve, obviamente que ser suportada por rigorosos
testes de segurança alimentar, mas aumentam o espectro das
oportunidades de vendas para passer a incluir todas as ocasiões em
que se usa a lancheira.

Resolver Dilemas de Clientes…
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Abraçar a Tendência do Healthy Snacking…

A marca francesa N.A. Nature Addicts oferece uma gama de
snacks salgados e doces comercializados através de uma
Plataforma de ingredientes saudáveis e criação de receitas.

A marca usa ingredientes base tais como ervilhas, arroz e
frutas e misturas inovadoras de frutos secos, nozes e
sementes e apresenta-los em embalagens práticas de
transportar.
O design contemporâneo assenta ainda numa embalagem
opaca que permite que os produtos sejam isentos de
conservantes.

Têm ainda uma linha complementar de bebidas saudáveis em
embalagens facilmente transportáveis.
São ainda disponibilizados em embalagens SRP (Shelf Ready
Packaging) que permite aos revendedores ter os produtos
prontos a dispor em locais de “compras de impulso” nas suas
lojas.

O marketing da marca inclui ainda ofertas sazonais, quando os
produtos tradicionalmente menos saudáveis mais facilmente
dominam a atenção dos consumidores.



A marca Galesa de refrigerantes Radnor Hills foi rápida a
adaptar-se a novos requisitos oficiais que indicavam que
apenas bebidas que cumprissem requisitos nutricionais
específicos e rigorosos poderiam ser bebidas em recintos
escolares.

Criaram novas receitas inovadoras e indicaram que produtos
obedeciam aos diferentes requisitos nas diversas regiões do
Reino Unido.

As suas gamas oferecem às crianças nas escolas uma variedade
de sabores interessantes com que se podem manter
hidratados de um modo saudável durante o period escolar.

Adaptação a Novas Agendas de Saúde… 



Apoiar escolhas saudáveis…

Em Portugal, a marca especializada em leites e
iogurtes, Mimosa, levou a cabo um programa
estratégico de reformulação de produtos de modo a
responder a várias questões nutricionais, incluindo os
níveis de açúcar.

Foram sensíveis ao facto de os consumidores se terem
acostumado e apreciarem as receitas atuais, ou seja,
fazer mudanças radicais na doçura seria uma má
aposta.

Ao optar por fazer pequenas mudanças nas receitas de
modo progressivo, a marca mudou as expectativas do
consumidor sem prejudicar as vendas.

Em resposta às preocupações com a obesidade
infantile e consume de açúcar, a marca oferece agora
uma gama de leite para crianças em diversas fases de
crescimento, sem açúcares adicionados.

-60%

-70%

As reduções de açúcar nos Iogurtes líquidos  (g/100 ml)



Criar Novas Ocasiões de Consumo…

A marca francesa especialista em saladas frescas, Florette , criou um
produto visualmente atraente numa embalagem conveniente e
pronto para servir, que procura criar novas ocasiões para o consumo
deste tipo de produtos.

Ao posicionar o produto como uma opção saudável de aperitivo,
foram criadas novas oportunidades.

Os consumidores podem degustar uma seleção de saladas,
apresentadas em porções pequenas, sem a necessidade de
preparação prévia ou de comprar grandes quantidades de cada
vegetal, o que pode gerar desperdício de alimentos.

O produto mostra o conhecimento das preferências do consumidor
e o seu desejo de encontrar alternativas para facilmente incluir os
benefícios de consumir saladas na sua dieta.



Capitalizar Campanhas de Saúde Pública…

Governos de todo o mundo têm-se envolvido cada vez mais em
atividades e campanhas de consciencialização destinadas a melhorar
a saúde de seus cidadãos.

Os níveis de obesidade no mundo desenvolvido continuam a ser
alvo de iniciativas por parte dos provedores de produtos
alimentares e bebidas.

Ao pesquisar as recomendações das autoridades de saúde pública
no país ou região para onde se está a direccionar os produtos, é
possível garantir que as “credenciais de saúde” estejam de acordo
com os objectivos propostos.

Isso tornará o discurso de vendas mais significativo e atraente para
potenciais revendedores ou em vendas diretas ao consumidor.

De igual modo, isto deve ainda permitir beneficiar do aumento da
consciencialização do consumidor sobre quaisquer campanhas sobre
como estes podem fazer “trocas saudáveis” no seu quotidiano – e,
se tudo correr bem, aumentar o desejo do consumidor em comprar
os seus produtos!

EIPAS é uma estratégia integrada que promove a alimentação
saudável para os cidadãos portugueses, com medidas interventivas
que encorajam o consumo alimentar adequado e a resultante
melhoria no bem-estar a nível nutricional que procura ter um
impacto direto na prevenção e controlo de doenças crónicas.

A Public Health Wales tem uma estratégia a longo prazo e de largo
alcance direcionada a promover resultados positivos ao nível da saúde
dos cidadãos galeses, entre o período atual e 2030, o que inclui
encorajar os consumidores a adotar e manter dietas saudáveis.



Novos Mercados

Poderão existir novas oportunidades em mercados que não se haviam 
considerado anteriormente?

Que adaptações seria possível fazer nos produtos que os levasse a encontrar 
novas rotas de mercado, abrir novos canais de vendas e levar a oportunidades 

de crescimento de vendas? 
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Tendências Sociais Podem Abrir Novas Oportunidades de Mercado…

Uma das tendências que se destaca em vários países desenvolvidos
nos últimos anos é o crescimento da procura por “plant based
foods”.

Os consumidores estão a ser encorajados a reduzir o consume de
carne tanto campanhas de saúde como por ambientalistas.

Algumas pessoas optaram por uma alimentação totalmente
vegetariana ou vegana, mas a maioria dos consumidores adotou o
flexitarianismo e estão a substituir algumas das suas refeições
semanais de carne por opções à base de plantas.

Os criadores de ingredientes responderam a esta procura com
inovações no campo das matérias primas alimentares que permitem
melhorar as formulações de produtos à base de plantas.

Estes produtos “plant based” têm sido criticados por serem
altamente processados e a tendência é para a próxima geração de
produtos em desenvolvimento ir ao encontro de formulações mais
simples.

Em França, a Sojasun reinventou a tradicional “Galette” de modo a substituir a
carne ao mesmo tempo que cumpre os valores proteicos e de fibra
recomendados.

A marca Galesa Samosaco, oferece uma gama vegetariana e vegana com
opções de culinária genuinamente Indiana.



Novos canais de vendas podem alcançar Novos Consumidores…

Alimentos e bebidas inovadores costumam evoluir de empresas start-up ou de novos
empreendimentos em empresas existentes.

Conforme se cresce em capacidade de volume, e se desenvolvem as habilidades e o conhecimento
de mercado, é possível procurar novos canais de vendas para se compreender o seu potencial de
mercado.

Vendas diretas ao consumidor podem começar com festivais gastronómicos ou eventos similares
podendo até seguir uma via online através de sites recomendados ou plataformas de compras.

A distribuição pode começar localmente e ir expandindo para a região, ou até a nível nacional e
internacional.

Em qualquer um destes casos, será necessário levar a cabo as pesquisas necessárias para
compreender as implicações para os produtos em questão, para que se possa adaptar conforme
necessário e dar aos produtos a maior hipótese de sucesso.

Isto pode incluir:
• A escolha dos ingredientes, receitas e perfis de sabores;
• O estilo e resistência da embalagem;
• As opções de dimensões das embalagens e unidades por conjunto/pack;
• A validade que é possível garantir;
• A mensagem transmitida através do marketing, imagem e promessas do produto;
• A prestação de serviço ao cliente.



Exportação para Mercados Internacionais…

Procurar novas oportunidades de vendas em países estrangeiros pode ser uma opção
viável para crescimento de vendas.

No entanto, isso requer uma significativa investigação prévia de modo a evitar erros
dispendiosos e falha em atingir o verdadeiro potencial a que se propõe.

O nosso programa formativo International Market Development irá desenvolver este
tópico mais detalhadamente.

Mas vamos agora debruçar-nos sobre duas águas específicas onde poderá ser necessário
adaptar os produtos à exportação e vendas internacionais.



Compreender as Considerações Culturais e Religiosas nos Mercados de Exportação…

Garanta que está ciente das implicações das normas religiosas ou
culturais vigentes em mercados específicos.

Por exemplo, para mercados Muçulmanos ou Judaicos, será
necessário assegurar-se que os produtos são Halal ou Kosher e com
as certificações adequadas.

As acreditações necessárias variam de país para país e os
requerimentos podem afetar não só um produto individual mas
toda a produção e distribuição.

O design das embalagens e materiais de marketing devem ser
sensíveis a certos tabus culturais, conotações ou associações de
determinadas imagens ou textos.

Até as cores podem ter diferentes significados consoante a cultura –
o que é considerado boa ou má sorte, o que é associado a pureza,
etc.

Por isso, aconselhe-se e faça toda a pesquisa previa recomendada
antes de tomar decisões relativamente à sua abordagem.

Certas imagens podem ser vistas como inócuas ou banais na
cultura europeia e podem ser completamente inadequadas
para países muçulmanos - verifique com consultores locais
antes de divulgar a sua imagem e materiais de marketing.

Na América Latina, o amarelo está
associado ao luto e à morte, enquanto
na China o preto é associado ao azar e
simboliza a desconfiança e o engano.

Halal é um termo árabe para “permitido” e
refere-se às leis dietéticas da fé islâmica.
Igualmente, Haram significa “proibido” e
aplica-se a todos os produtos proibidos,
como álcool, carne de porco e produtos de
origem animal que não estejam em
conformidade com as regras Halal.

Gift 
PACK 

“Gift” / “Presente” é a palavra
alemã para “Veneno” – é
importante ter cuidado ao
deixar o texto em inglês no
texto da embalagem ou nas
fotos de marketing!



Restrições Legais nos Mercados de Exportação… 

Muitos países impõem restrições no que toca às importações e os artigos
alimentares são os mais frequentemente afetados.

O seu produto pode necessitar de ser certificado para garantir que cumpre os
requisitos locais. Em alguns casos, o produto precisará de ser testado e
certificado por uma organização aprovada pelo próprio país.

Deverá pesquisar se o seu produto poderá sequer ser vendido ao seu público-
alvo e, se permitido, se será sujeito a certos controlos de exportação ou
necessitar de uma licença.

O seu governo regional ou nacional, embaixadas e corpos governamentais
dentro do país para onde pretende exportar, a par da sua Associação
Comercial ou organizações de exportação, podem ser capazes de oferecer
serviços de apoio e recomendações.

Trabalhar com entidades alfandegárias reconhecidas e fazer parcerias com
distribuidores locais são meios igualmente importantes para abordar um novo
mercado com confiança.

As sementes de Papoila são
comuns na gastronomia
europeia, mas são ilegais nos
EAU e ser associado a elas pode
prejudicar a reputação da sua
marca e empresa.

O salmão de cativeiro é ilegal
na Austrália e Nova Zelândia,
tendo sido banido por
motivos ambientais.

As pastilhas elásticas foram
ilegais em Singapura durante
muitos anos, numa estratégia
para manter as ruas limpas e
cuidadas.

Leite não-pasteurizado não
pode ser vendido nas fronteiras
estaduais dos EUA, onde é dado
como não seguro para
consumo.



Esperamos que tenha achado este módulo de treino um suporte útil e proveitoso para a inovação de alimentos e 
bebidas saudáveis.

Este módulo pertence a uma série de oportunidades de treino, organizadas em programas temáticos para apoiar as 
PMEs (pequenas e médias empresas) nas regiões participantes do País de Gales, Irlanda do Norte, Irlanda, Espanha, 

Portugal e França para trazer novos e reformulados alimentos e bebidas saudáveis   para o mercado. 

O treino foi elaborado pelos parceiros do projeto AHFES 
que é um ecossistema de alimentação saudável de quadrupla hélice da área atlântica para o crescimento de PMEs 

financiado pela União Europeia no âmbito do Programa de Financiamento do Espaço Atlântico Interreg.

Este programa promove a cooperação transnacional entre 36 regiões atlânticas de 5 países europeus e cofinancia 
projetos de cooperação nas áreas da Inovação e Competitividade, Eficiência dos Recursos, Gestão de Riscos 

Territoriais, Biodiversidade e Ativos Naturais e Culturais.

Para mais informações sobre outras formações disponíveis, clique aqui.



Este projeto é cofinanciado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional 
através do Programa Interreg Espaço 

Atlântico
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