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Tendências
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Changed,
incorporated

Smart diets
“Dietas inteligentes”

“Mudança, incorporada”
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High-tech
harvests
“Alta tecnologia na
Agricultura”

Changed, incorporated
“Mudança, incorporada”
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Os consumidores procuram por
mudança!

“TU fazes a DIFERENÇA”

“MUDANÇA no
COMPORTAMENTO”

49%

41%
dos consumidores franceses de água
engarrafada deixou de a consumir por
razões ambientais.

dos consumidores ingleses
acreditam que as suas escolhas
alimentares têm impacto no meio
ambiente.

5

AS MARCAS NÃO SE
PODERÃO COLOCAR À
MARGEM…DEVERÃO SER
CONCRETAS NAS SUAS
POLÍTICAS AMBIENTAIS E
SOCIAIS

100% slave-free
chocolate.

Comunicação
Ben & Jerry´s

Os consumidores procuram
marcas que se importam! .

Melão
Resíduo Zero

OUMPH!
“A Food for Progress”
“Grãos de uma nova
geração”
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AS DIETAS SERÃO
INFLUENCIADAS POR
INDICADORES DE

.

“SAÚDE PLANETÁRIA”
- duplicar o consumo de vegetais, frutas e
legumes;
- substituir o consumo de grãos refinados
por grãos integrais;
- reduzir o consumo de carnes vermelhas
e de açúcares em pelo menos metade.
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Mudanças…
✓ Ingredientes .
✓ Embalagens:
Totalmente biodegradável
Usadas como fertilizante
Embalagens comestíveis

Coca Cola adoçada
com Stevia

Embalagens edíveis
Hellmann’s

✓ Frequência de Consumo:
✓ “Menos mas Melhor”
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Produtos de origem animal

Smart diets
Dietas inteligentes
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A tecnologia permitirá que os
consumidores construam
abordagens individuais e que
estas contribuam para a sua
saúde física e mental

OS CONSUMIDORES
PROCURAM SOLUÇÕES QUE
OS TORNEM ÚNICOS

Nos próximos 10

anos …

… dados pessoais
… testes biológicos
permitirão construir produtos ou

soluções para cada indivíduo
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DIETAS ANCESTRAIS

54%

Alguns consumidores revelam
estar interessados em dietas
personalizadas e feitas com base
no seu historial genético.

ARÁBIA SAUDITA

49%
ITÁLIA

37%
REINO UNIDO
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Soluções que ajudam os
consumidores a entender os
seus dados, as suas
necessidades nutricionais e a
facilitar as compras.
Nestlé Japão
Cápsula de chá verde elaborada de acordo com o DNA
do cliente

Tovala's Smart Oven

Impressão 3D em suplementos
vitamínicos
que
ajudam
a
personalizar e identificar o mais
12
adequado para cada consumidor

NUTRIÇÃO 3D

Microsoft

Aparelhos de cozinha que
oferecem:
• receitas e listas de compras
• Impressoras 3D que fazem refeições
personalizadas

Nestlé e Bosch
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High-tech harvests
Alta tecnologia na AGRICULTURA
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CRISE CLIMÁTICA

EXPLORAÇÕES DE ALTA
TECNOLOGIA

“REVOLUÇÃO
AGRÍCOLA” A CAMINHO!
NOVAS REGIÕES EM
CRESCIMENTO
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“Hortas Verticais”
e
“Hortas Urbanas”
chegam à Distribuição
Gotham Greens

Bowery Parsley

Growing Underground
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MAIS JOVENS A
AVENTURAR-SE NA
AGRICULTURA

EXPLORAÇÕES DE ALTA
TECNOLOGIA
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TECNOLOGIA
“Agricultura Indoor”
Hidroponia com água do mar

Panasonic
Sistema Hidropónico Continuo

Resistência ao stress

Universidade de Lanzhou
Resistência á seca e ao frio
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“GOING VERTICAL”
cultivar seus próprios ingredientes

AGRO TURISMO
conexão emocional com os seus consumidores

TECNOLOGIA EM REGIÕES
EM CRESCIMENTO
Aumentar produtividade e apoiar as comunidades
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CONSUMIDOR MAIS
CONECTADO COM A
AGRICULTURA

INGREDIENTES SINTÉTICOS
Baunilha sintética BIO

Óleo de Palma Sintético
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Alcarelle
Álcool Sintético
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Imunidade
“Palavra de ordem”
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Sistema imunitÁrio

Pesquisas Google
ALIMENTOS
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Jan 2016 a Jan 2020

PRODUTOS
Menção “Imunidade”
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Confort
food
25

Alimentos
Reconfortantes
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Procura
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Dois relevantes fatores de contexto marcam o 1º semestre de 2022:
1. (AINDA) A PANDEMIA COVID19
Evolução de casos de Covid19

Nos primeiros meses de 2022

1ºS 2022

assiste-se a um registo de casos

acima de qualquer histórico.
No entanto, o controle da

situação (assistência médica e
vacinas), a baixa gravidade e a

‘habituação’, permitem aos
portugueses a retoma da vida
fora de casa em condições
‘quase normais’.
Fonte: DGS
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Dois relevantes fatores de contexto marcam o 1º semestre de 2022:
2. CRISE ECONÓMICA DECORRENTE DA PANDEMIA + GUERRA RÚSSIA - UCRÂNIA
Iniciado em 2021 como
efeito da pandemia e
agravado em 2022 com a
guerra:

Inflação com origem na
escassez de matérias primas

e energia
+
Disrupção nas cadeias de
distribuição
Fonte: Banco de Portugal Infografia: Relatório de Estabilidade Financeira de junho de 2022 | Banco de Portugal (bportugal.pt)
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A inflação é galopante e atinge os pilares da vida dos portugueses: alimentação,
despesas da casa e transportes.
No 2ºTrimestre, Restauração e Hotelaria passam a liderar o aumento de preços.
Os consumidores ressentem-se e estão pessimistas…
Sentimento sobre Evolução dos
Preços

Inflação mensal vs mês homólogo

Saldo de respostas extremas
- Média Trimestral Evolução dos preços
Últimos 12 meses

Evolução dos preços
Próximos 12 meses

76,9

20%

58,6
57,9

15%

13,2%

5% 3,4%

44,8

37,8

10,2%

9,0%

10%

15,6%

14,1%

13,5%

3,7%
1,1%

2,9%
2,4%

4,5%

31,8
6,1%

3,8%

5,3%
2,6%

0,9%

2,8%
2,0%

1,1%

0%
-0,5%
-3,6%
Janeiro 2022

Fevereiro 2022

4,2%
1,3%

1,0%

2,1%

10,6

Março 2022

Abril 2022

28,4
21,4

18,8

18,1

1,3

-5%

58,4

14,9
12,2

13,2
6,5

7,4

7,5

4,2

6,0
0,2

4ºT/19 1ºT/20 2ºT/20 3ºT/20 4ºT/20 1ºT/21 2ºT/21 3ºT/21 4ºT/21 1ºT/22 2ºT/22

Maio 2022

Junho 2022

Fonte: INE Índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC, Base - 2015)

Fonte: INE - Inquéritos de Conjuntura às Empresas e
aos Consumidores
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…e uma larga maioria declara que viu o seu poder de compra diminuir…

Poder de Compra: impacto do aumento dos preços

“Em dezembro 2021
gastava menos 50 a
80€ nas mesmas
coisas que compro
hoje, principalmente
as de origem animal
(carne, iogurtes,
manteiga, ovos, etc) e
combustível”

70%

Fonte: Estudo de Imagem Continente
2022

Fonte: Nielsen | Estudo sobre o Impacto da Inflação no Shopper (n=1251)
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… o que abala fortemente a confiança dos consumidores em 2022…

Indicador de Confiança do Consumidor
Saldo de Respostas Extremas
- Média Trimestral -

• A primeira quebra de
confiança no Pós Covid dá-se

-7,2

na retoma (2ºS 2021), com a

2ºS 2021

1ºS 2022

-9,9

‘subtil’ escalada de preços

-14,2

iniciada em julho 2021

-17,0

-16,4

(apenas minimizada pela

‘excitação do consumo

-22,1

-23,0

natalício’).

-26,3

• Em 2022, com a inflação

Valor mais
baixo da
última crise
out2012
-47,8

-26,2

-31,8

-33,1

instalada e agravada pela

guerra, desce a pique a

4ºT/19

1ºT/20

2ºT/20

3ºT/20

4ºT/20

1ºT/21

2ºT/21

3ºT/21

confiança dos portugueses.
Fonte: INE - Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores
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4ºT/21

1ºT/22

2ºT/22

…refletindo uma preocupação agravada com o futuro relativamente às finanças das
famílias e do país: se o país estiver mal, consequentemente a minha família vai
sofrer…

Em sua opinião, a situação …
Melhorou muito - Piorou muito

Irá Melhorar muito – Irá Piorar muito
(respostas 1 a 5)

(respostas 1 a 5)

Sentimento sobre os últimos 12 meses
Saldo de respostas extremas
- Média Trimestral -0,8
-3,7

Perspetivas para os próximos 12 meses

1ºS
2022

Saldo de respostas extremas
- Média Trimestral -

-2,3
-5,7

3,6
-13,7

-15,5

-14,8

-15,1

-13,6

-11,6

-12,7

2,1

-0,8

-3,2

-16,3

-7,8

-23,4

-12,2

-8,5

-6,3
-13,0

-1,2

-43,7
-49,3

-65,9

4ºT/19

1ºT/20

2ºT/20

3ºT/20

-68,6

4ºT/20

-46,0

-9,4
-18,0

-20,0
-31,5

-47,9
-36,3

-64,1

-64,2

-72,2

1ºT/21

-3,8

-10

-19,3

1ºS
2022

-47,2

-46,2

3ºT/20

4ºT/20

-49,6

-55,8

2ºT/21

3ºT/21

4ºT/21

1ºT/22

2ºT/22

4ºT/19

1ºT/20

2ºT/20

1ºT/21

2ºT/21

3ºT/21

Nota metodológica: respostas melhorou/irá melhorar têm classificação positiva (+) e respostas piorou/irá piorar tem classificação negativa (-)

Fonte: INE - Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores
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4ºT/21

1ºT/22

2ºT/22

A vontade de retomar e fazer o que ficou contido,
mistura-se com sentimentos de insegurança e
ansiedade, gerando precaução.

Crise

Outras doenças

Futuro

Máscaras

Vacinas
Covid

Ucrânia

Gasolina

Guerra
Inflação
Subida de
preços

INSEGURANÇA - RETRAÇÃO - ANSIEDADE

Fonte: Estudo de Imagem Continente 2022
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Neste contexto, equacionam-se estratégias que, não sendo novas na grande maioria
(muitas surgiram na última crise), têm o digital como fortíssimo aliado nas diversas
situações do dia a dia…

Estratégias TRANSVERSAIS A VÁRIAS SITUAÇÕES DO DIA A DIA

o

Consumos – compra e venda de produtos em segunda mão, redução de compra de
roupa, comparação de preços online (ex farmácia, perfumaria), recurso ao
cashback, maior racionalização das compras para a casa e aproveitamento dos
descontos nas diferentes insígnias, …;

o

Economia (e Sustentabilidade) – maior atenção ao desperdício alimentar
(compra avulso vs. em pack – desde que compense em preço), maior abertura e/ou
adesão a ofertas de depreciados em vários contextos (supermercado e oferta
digital)

o

Mobilidade – rentabilização de viagens, procura de locais de compra mais próximo
de casa, procura de veículos alternativos – motas, veículos elétricos ou GPL;

o

Lazer – procura de espaços exteriores (longe da tentação do consumo), férias
partilhadas com família ou amigos, maior ponderação em relação a grandes
deslocações em lazer de curta duração, …;

Fonte: Estudo de Imagem Continente 2022
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“Deixei claramente de fazer
refeições fora, só muito
Participante
raramente
vou a um . . .
1/05/22
restaurante e mesmo assim
tenho em consideração os
preços.”
Eu por exemplo optava por
ir a certos espaços fazer a
compras do mês,
Continente Telheiras,
quando ia ao centro
comercial UBBO ia ao
Auchan, mesmo ao Pingo
Doce nos Olivais Shopping
e agora já vou ponderando
um pouco, pois até podia
pagar um pouco menos nas
compras mensais mas com
isto da gasolina a estes
preços já não compensa.”

x descoberta (durante o confinamento) do comércio e serviços na área de
A
residência, bem como o crescimento do trabalho remoto ou híbrido, contribuem para
que um conjunto de pessoas esteja a circunscrever as suas rotinas diárias nesta
proximidade, por vezes com impacto num leque menor de lugares frequentados.
Locais que passou a visitar mais próximo de casa

Mais Proximidade

46% Indivíduos estão a ir

mais próximo de casa a alguns dos
lugares de visita semanal

Global

Teletrabalho

de Lisboa
41%

Cabeleireiro (n=86)

37%

Pequeno Comércio (n= 625)

42%
34%

Papelaria/tabacaria (n=246)

33%

Café (n=458)

Menos
Centralidade

17%

da população ativa está
em teletrabalho (total/parcial), e deixou
de recorrer/recorre menos ao comércio
e serviços da zona onde trabalha(va).

29%

Supermercado (n=728)

33%

Menos
Lugares seus

45% Indivíduos reduzem o nº

de lugares que fazem parte do seu
quotidiano (visita semanal)

Restaurante (n=370)

26%

Fonte: C-Lab Por onde Andam os Portugueses, maio 2022
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33%

44%

42%

26%
29%
23%
26%

Centro Comercial (n=314)
Trabalho (n=586)

41%
40%

27%
33%
22%

Ginásio/espaço desportivo (n=218)

28%
15%
13%
18%

51%

47%
45%

31%
34%
35%

Espaço verde /praia (n=514)

Igreja (n=128)

50%

39%

58%

Fruto da Pandemia e sobretudo da Inflação, no primeiro semestre de 2022
encontramos um consumidor que é …
(compras de Supermercado)

Racional

Digital

Mais racional nas
escolhas e
empenhado numa
estratégia de procura
do melhor negócio

Familiarizado com o
digital e mais capaz
de utilizar as
vantagens nas
compras do dia a dia

Procura preservar a
qualidade de vida num
contexto económico
que se adivinha difícil

Defensivo

Mais interessado
numa melhor gestão
do tempo dedicado
às compras

Eficiente

Prático

Exigente

Incorporou as
vantagens de uma
oferta local e mais
próxima, com foco
em frescos

Mais exigente com
os pontos de venda
e a experiencia de
compra que
proporcionam.

… e que por isso valoriza as marcas que melhor conseguem conciliar
Experiência + Poupança + Recompensa.
Cliente |

37

RESUMO E FUTURO
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Principais Insights | 1º semestre 2022

Dois relevantes fatores de contexto marcam o 1º semestre de 2022: pandemia e inflação.

•
•
•

•
•
•

E se a curva da pandemia faz um percurso descendente (apesar do pico de casos) no sentido de cada vez
menos restringir as rotinas do dia a dia, a inflação ascende de mês para mês e começa a interferir com algum
peso no poder de compra dos portugueses.
Por enquanto não limita o consumo que há muito estava contido e isso confirma-se no crescimento generalizado
das diversas atividades económicas.
O Turismo é sintomático da vontade de viver a vida fora de casa, seja para simplesmente ir a um restaurante, como
para viajar ou pernoitar… Os estrangeiros ‘desembarcam’ e a atividade turística já supera 2019 (com todo o
impacto positivo que tem, não só nas exportações como na geração ou recuperação de emprego e de
empregadores).
As cidades voltam a ter vida, os festivais regressam e celebram-se os Santos Populares e as festas da aldeia.
Não obstante gozar o presente e ainda com capacidade para suportar as despesas (as taxas de desemprego estão em
baixo e ainda haverá poupanças…), instala-se um sentimento de incerteza que gera ansiedade face ao
futuro.
A procura de um estilo de vida mais racional e sustentável, logo menos perdulário, é algo herdado da
pandemia e que ‘assenta como uma luva’ no combate à inflação: práticas de economia circular, mobilidade eco, maior
procura de espaços ao ar livre e maior consumo na proximidade de casa…
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Foresights |

Antecipando o futuro próximo

CONTEXTO POLÍTICO-ECONÓMICO & OFERTA
A demora na resolução do conflito Ucrânia – Rússia, aumenta a incerteza, e dificulta qualquer estimativa…

•
•
•

•
•
•
•

•

Segundo o Boletim Económico de junho, o Banco de Portugal prevê uma acentuada desaceleração da economia
no segundo semestre de 2022 face ao crescimento já iniciado no ano passado.
O turismo recuperou e deverá continuar dinâmico até 2024.
O consumo das famílias deve abrandar com a incerteza e com a redução do poder de compra (depois de muito
aumentar no início de 2022).
Os preços continuarão a subir de forma acentuada por mais tempo do que se esperava anteriormente, mas a
subida será menos pronunciada em 2023 e 2024.
O impacto da subida das taxas de juro no crédito à habitação irá afetar enormemente o rendimento disponível
das famílias.
O recebimento de fundos europeus impulsionará o investimento.

A disrupção na cadeia de abastecimento está a potenciar o aparecimento de novas oportunidades e desafios
(novos produtos, novas formas de produzir, novos locais de produção, etc…).
No comércio alimentar Online e Delivery (negócios de menor rentabilidade), internacionalmente perspetiva-se
uma tendência de consolidação, ficando a operar os players mais ‘sólidos’…
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Antecipando o futuro próximo

PROCURA

•
•

•
•
•
•
•

Uma guerra (invasão da Ucrânia) precedida por uma pandemia deixa os consumidores inseguros e retraídos.

É importante ter em mente que este impacto não afeta todos de forma igual: consoante a idade, os níveis de
rendimento, e até zonas de residência… a tensão é sentida de formas diferentes, algumas mais severas que outras.
Recorde-se que a última vez que teve de se ‘cortar’ foi apenas há 10 anos e isso, está bem presente na memória
de muitos portugueses, sobretudo nas gerações mais velhas.
Este mix inflação + medo, faz prever uma contração no consumo, com um efeito de overshooting (cortar no
gasto mais do que o necessário).
Dilema Poupar ou Gastar? Para os que têm maior capacidade financeira, fica a dúvida, sobretudo quando a
vontade de consumir pós-pandemia ainda não ficou saciada...
Apesar da vontade de sair, a casa pode ganhar centralidade enquanto espaço de consumo mais controlado.

As estratégias para contornar os ‘budgets mais pressionados’ podem ser graduais, começando pelo ajuste e em
último recurso, o corte: ginásios, beleza, restaurantes, espetáculos e outras atividades discricionárias poderão ser
equacionadas.
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Antecipando o futuro próximo

PROCURA

•
•
•

•

Assegurar as despesas básicas da casa e a defesa do cabaz alimentar (aumento da procura de promoções,
continuação do trading down e crescimento da marca própria), serão as prioridades .
A deslealdade dos clientes tende a aumentar, na procura do melhor que cada um tem para oferecer (cherry
picking)
Tipicamente nestas situações, surge a necessidade de consumos de indulgência e os consumidores aceitam de
bom grado os ‘mimos’ que as marcas puderem proporcionar.

Os consumidores irão igualmente valorizar as marcas que os ajudem e incentivem em práticas circulares
que lhes permita poupar dinheiro ou obter descontos em troca de itens usados, por exemplo…
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Obrigada
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