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Apesar dos períodos de trabalho remoto e vários confinamentos passados em casa, os ritmos de vida 
continuam acelerados e a preocupação com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional ainda é muito 
relevante para os consumidores portugueses. Um contexto que tem potenciado o desenvolvimento 
de alguns mercados associados à conveniência, fazendo dos congelados uma presença assídua nas 
cestas de compras. À busca pela conveniência alia-se a preocupação com a saúde, com as propostas 
a apresentarem-se como um processo de conservação natural, sem conservantes adicionados, assim 
como cuidado na escolha de marcas que se apresentem como sustentáveis.

Portugueses continuam a 
apostar nos congelados
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D mais cresceram em 2020, tanto pela conve-
niência de ter refeições ou complementos de 
refeições já preparados, como pela sua dura-
bilidade. O crescimento foi transversal a todos 
os segmentos, mas, em 2021, são as soluções 
preparadas que apresentam maior crescimen-
to. “O período de armazenamento trouxe muitos 
novos consumidores para a categoria, gerando um 
aumento da experimentação das várias soluções 
práticas e saudáveis que existem em congelados, 
e acreditamos que uma grande parte desses con-
sumidores vão permanecer fiéis, pela conveniência 
e qualidade que os produtos oferecem”, continua 
Rita Sobreiro.
De facto, a pandemia de Covid-19 trouxe con-
sigo um crescimento generalizado no sector dos 
bens de grande consumo, em Portugal, sendo 
que os congelados foram das categorias mais 
beneficiadas. A Rui Costa e Sousa confirma este 
aumento muito significativo, nomeadamente 
no peixe congelado. “O mercado dos alimentos 
congelados está a crescer e não mostra sinais 
de abrandamento. Genericamente, em todas as 
gamas, verificou-se uma ‘stockagem’ familiar. Em 
todos os segmentos que produzimos, vimos melhor 
desempenho. Verificámos um aumento significativo 
nos pré-cozinhados, consumidores finais (unidoses, 
menor quantidade), bem como no canal Horeca, 
com lançamento de novos produtos”, refere Ana 
Gamelas, responsável pela comunicação e mar-
keting da Rui Costa e Sousa.

urante o último ano, os portugueses compa-
ram mais produtos congelados. Dentro deste 
universo, apenas a categoria de refeições 
congeladas teve uma evolução negativa, de-
crescendo 1% em valor, o que corresponde 
a vendas de 62,3 milhões de euros, e 2% em 
volume, para os 9,4 milhões de quilogramas, 
segundo os dados da Nielsen IQ relativos ao 
ano móvel findo à semana 20 de 2021. 
Em destaque tem estado a categoria de 
sobremesas e gelados, que cresceu a duplos 
dígitos. Em concreto, aumentou as vendas 
em volume em 19%, para os 45,4 milhões 
de quilogramas, enquanto em valor acresceu 
23%, para os 182 milhões de euros.
A tendência entre os consumidores, no que 
respeita à alimentação, é cada vez mais por 
opções fáceis de utilizar, sobretudo se as 
mesmas responderem também a uma cres-
cente atenção em manter uma dieta saudá-
vel. “Os congelados sempre foram um aliado 
dos consumidores que procuram refeições 
práticas. Além dessa praticidade, temos consu-
midores cada vez mais exigentes e à procura de 
alternativas saudáveis, sustentáveis e inovado-
ras, que também encontram na categoria de 
congelados a resposta a estas necessidades. 
Um exemplo recente é o lançamento da marca 
Iglo Green Cuisine, que responde aos dois de-
safios de conseguir introduzir mais vegetais nas 
refeições diárias, de uma forma prática e rápida 
de preparar. Com uma oferta de produtos exclu-
sivamente ‘plant-based’, este é um dos segmen-
tos que mais cresce e que ganha importância 
dentro da categoria de congelados”, refere Rita 
Sobreiro, Brand Manager da Iglo.
Os congelados foram uma das categorias que 
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Mas muitos consumidores continuam renitentes quanto 
aos produtos e às refeições prontas congelados, alegan-
do, segundo Ana Gamelas, que são pouco saudáveis e 
indicadores de preguiça. “Enquanto fabricantes de pro-
dutos congelados, para potenciar a venda destes produtos, 
procuramos arranjar soluções de embalagens que superam 
as barreiras de aquisição e apresentamos as refeições pron-
tas tradicionais congeladas, bem como o bacalhau pronto 
a cozinhar (já demolhado e congelado) como uma opção 
viável para os consumidores mais conscientes em matéria 
de saúde”.

Comportamento de compra
O contexto pandémico modificou o comportamento de 
compra dos portugueses. Passado já um ano de pande-
mia, já não se nota uma preocupação dos consumido-
res por manter a sua despensa recheada. “O consumo 
retomou a normalidade, com os clientes a comprarem o que 
necessitam e não como no início das restrições impostas 
pela Covid, onde compravam, por vezes, quantidades a 
pensarem em possíveis isolamentos de meses e para uma 
alargada família”, afirma David Francisco, Marketing 
Communications Manager da Gelpeixe. 
Depois do impacto inicial do confinamento, de forma 
natural, as compras foram sendo orientadas no ponto 
de venda para produtos de menor valor, face à perda 
do poder de compra dos portugueses. David Francisco 
nota que, nas últimas semanas, o consumo tem vindo 
a aproximar-se dos valores de 2019, sendo expectável 
que assim se mantenha nos próximos meses.
As vendas online, pela enorme dificuldade em cumprir 
com a legislação em vigor, no que respeita a temperatu-
ra de entrega em casa do cliente, não têm sido priori-
dade para a Gelpeixe, que, em contrapartida, privilegia 

Em destaque tem estado a 
categoria de sobremesas 
e gelados, que cresceu 
a duplos dígitos. Em 
concreto, aumentou 
as vendas em volume 
em 19%, para os 45,4 
milhões de quilogramas, 
enquanto em valor 
acresceu 23%, para os 
182 milhões de euros
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apoiar os clientes, permitindo-lhes receber as quantidades 
que necessitam ao melhor preço. No entanto, a maior 
parte das grandes superfícies tem disponível o serviço 
de vendas online, sendo este canal já responsável por 
crescimentos inesperados. “Nele, os congelados estão pre-
sentes, mas é, sobretudo, nos produtos não congelados que 
as vendas são significativas e irreversíveis, tal foi a aceitação 
do mercado por esta nova dinâmica de compra, que assegura 
a entrega em casa, longe do incómodo das deslocações aos 
lineares de venda e às eventuais esperas nas caixas de saída”, 
acrescenta David Francisco.

Também a Riberalves observou que, no contexto 
pandémico, foi dada prioridade à compra em 
volume e a opções mais baratas. “Numa altura 
em que os portugueses se viram confrontados com 
um cenário de incerteza, as opções de congela-
dos ganharam peso nos cabazes de compras pela 
sua conveniência e pelo efeito de ‘stockagem’ que 
permitem. Por outro lado, o online, naturalmente, 
ganhou ainda mais importância. Logo no início da 
pandemia, demos início às entregas de bacalhau 
ao domicílio e ficámos agradavelmente surpreendi-
dos pela excelente recetividade dos consumidores 
ao nosso serviço. Rapidamente evoluímos para 
o desenvolvimento da loja online e tem sido um 
canal muito interessante, na medida em que nos 
deparamos com um segmento de consumidores 
mais exigente, que procura produtos mais premium 
e inovadores, como os lombos gourmet 12 meses 
de cura, os lombos sem espinhas ou, mesmo, as bo-
chechas de bacalhau, citando o top 3 das vendas”, 
detalha Marilina Louro, Marketing Manager da 
Riberalves. 
O negócio da Riberalves, onde o bacalhau 
demolhado ultracongelado representa 60% das 
vendas, apresentou, em 2020, um decréscimo 
em valor de 13%, principalmente, devido à 
quebra de vendas na restauração. Aí, a perda em 
valor foi de 18 milhões de euros. Na distribuição 
moderna, notou-se um decréscimo em valor no 
total do bacalhau congelado, mas com a gama 
Pronto a Cozinhar Riberalves a crescer 16%. “Es-
tamos otimistas quanto ao futuro. Do ponto de vis-
ta de consumo no lar, os produtos da nossa marca 
dirigem-se a um público exigente, que irá cada vez 
mais procurar ofertas com o máximo de qualidade 
e sabor. Com a nossa gama e o desenvolvimento 
de novos produtos em curso, iremos, seguramente, 
continuar a responder da melhor forma. No canal 
de restauração, com a aceleração da vacinação, já 
verificamos uma tendência de melhoria”, assegura 
Marilina Louro.

Tendências 
“O fator conveniência continua entre as tendências 
com maior impacto no mercado dos congelados e 
acreditamos que continuará a crescer nos próximos 
anos”, refere Fátima Macedo, Brand Manager da 
Brasmar. Face a ritmos de vida cada vez mais 
acelerados, a preocupação com o equilíbrio entre 
a vida pessoal e profissional ganha uma ainda 
maior relevância, o que tem potenciado o desen-
volvimento de alguns mercados associados à no-
ção de conveniência. Um parecer que continua 
a orientar o desenvolvimento das categorias de 
congelados. “Cada vez mais, verificamos a procura 
de soluções rápidas e facilitadoras, que se adequem 
a um ritmo de vida acelerado. Os produtos do mar 
congelados oferecem uma opção prática e saudável. 

"O período de armazenamento trouxe 
muitos novos consumidores para a 
categoria, gerando um aumento da 
experimentação das várias soluções 
práticas e saudáveis que existem em 
congelados, e acreditamos que uma 
grande parte desses consumidores vão 
permanecer fiéis, pela conveniência e 
qualidade que os produtos oferecem”
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Verifica-se uma diferenciação 
no consumo entre as diferentes 
gerações?
Jessica Domingues, Brand Manager da Panidor
"No caso da Panidor, podemos dizer que a compra do pão no lar, 
geralmente, é feita pelos adultos do agregado familiar. No entanto, 
verificamos uma maior procura por parte dos jovens por produtos ditos 
de nicho, como os produtos sem glúten, sem lactose, mais saudáveis, 
etc. Além disso, as faixas etárias mais jovens são, normalmente, mais 
sensíveis às questões ambientais e de saúde, como o caso do desperdício 
alimentar, por exemplo, privilegiando, assim, os produtos congelados, ao 
contrário de consumidores mais maduros".

Rita Sobreiro, Brand Manager da Iglo
"Não temos essa perceção. Existem, sim, diferentes estilos de vida e de 
alimentação que são transversais a todas as idades, como, por exemplo, 
a procura por uma alimentação e estilo de vida saudáveis".

Ana Gamelas, responsável pela comunicação e marketing 
da Rui Costa e Sousa
"Sim, sem dúvida. A conveniência e preço para as gerações mais novas. 
As gerações mais seniores preferem os produtos tradicionais, como o 
bacalhau salgado, têm tempo para preparar o processo de demolha e 
acreditam no produto tradicional".

Fátima Macedo, Brand Manager da Brasmar
"Sendo os alimentos congelados, em geral, produtos de grande consumo, 
o seu público é totalmente transversal ao nível de idade, classe ou qual-
quer outra classificação. Embora possamos dizer que alguns produtos 
têm momentos de consumo mais específicos, como será o caso dos 
mariscos mais premium, consumidos em momentos mais festivos, a ver-
dade é que a procura por produtos congelados é transversal a qualquer 
consumidor adulto, fundamentalmente, as famílias. Hoje, assistimos a 
uma maior preocupação pela alimentação saudável em todas as gera-
ções, desde os mais jovens até ao consumidor mais sénior. 
Dependendo da fase da vida do consumidor, o cabaz de compras pode 
alterar, mas a base de consumo é transversal a todas as gerações e 
classes sociais. Sendo um sector com uma oferta tão vasta, enquadra-se, 
portanto, em todas as faixas etárias".

Marilina Louro, Marketing Manager da Riberalves
"Sim, verificam-se diferenças no comportamento de consumo. Enquanto 
as gerações mais velhas apresentam um maior consumo no lar, sendo 
até cada vez mais recetivas ao Bacalhau Pronto a Cozinhar (apesar de 
ainda verificarmos um grande peso no consumo de bacalhau seco - 75% 
do total, segundo dados Nielsen, AM março21), as gerações mais jovens 
consomem tendencialmente menos bacalhau em casa, por considerarem 
a sua preparação e confeção complexas. Acabam por fazê-lo em casa de 
familiares ou em restaurantes. É um desafio para a Riberalves desmisti-
ficar esta questão, educar na simplicidade de confeção e sugerir receitas 
fáceis e saborosas para o consumo no dia-a-dia".

David Francisco, Marketing Communications Manager da Gelpeixe
"Os nossos avós consumiam diferente de nós e os nossos filhos, natural-
mente que, pouco a pouco, se vão diferenciando também. Enquanto os 
avós e pais sabem apreciar uma boa posta de peixe cozinhada e 'com 
espinhas', havendo mesmo quem aprecie o degustar uma boa cabeça de 
peixe cozida, entre amigos ou em família, os filhos e netos vão tendo as 
suas preferências por filetes, lombos ou medalhões, todos sem espinha".

É um sector atento à qualidade, sabor e textura 
dos produtos e à conveniência na preparação 
dos alimentos, elementos-chave para o consu-
midor moderno. O consumidor procura soluções 
descomplicadas, confiáveis e que disponibilizam 
todos as informações necessárias e atualizadas 
relativamente aos nutrientes, rastreabilidade, 
conservação, validade do produto e modo de 
preparação”.
Desta forma, a tendência para as empresas 
do sector reside na qualidade e inovação na 
apresentação dos seus produtos, bem como 
numa comunicação eficaz, que possibilite dar a 
conhecer todas as especificidades e potencia-
lidades do produto a um consumidor cada vez 
mais informado, exigente e atento. “Paralela-
mente ao fator conveniência, temos sentido uma 
maior atenção ao tema da sustentabilidade, razão 
pela qual temos também potenciado a introdução 
de novas referências no cardex da marca Bras-
mar”, acrescenta Fátima Macedo.
A sustentabilidade também é uma das tendên-
cias mais observadas pela Panidor. “Esta maior 
procura por produtos congelados é pela questão 
da conveniência, claro, mas também porque o 
consumidor está cada vez mais sensível a ques-
tões ambientais, como é o caso do desperdício 
alimentar. As vantagens dos produtos ultraconge-
lados são imensas: são mais convenientes, fáceis 
de preparar, reduzem o número de deslocações 
ao supermercado e, claro, eliminam o desperdício 
alimentar e o pão do dia anterior, pouco fresco”, 
refere Jessica Domingues, Brand Manager da 
Panidor. 
Adicionalmente, a empresa nota uma maior 
preocupação do consumidor com as ques-
tões de saúde, o que vem justificar a escolha 
de produtos ultracongelados que, por não 
sofrerem degradação, permitem ter produtos 
premium no lar. Nas palavras da responsável 
da Panidor, “o ultracongelado é mais fresco do 
que os frescos, que vão perdendo propriedades ao 
longo do tempo, enquanto os ultracongelados as 
preservam”. 
Com a ultracongelação, a Panidor consegue 
colocar à disposição dos consumidores pão e 
pastelaria para cozer em casa, a qualquer hora, 
evitando deslocações desnecessárias. No início 
da pandemia, verificou-se um crescimento na 
venda de produtos congelados e esse novo 
hábito manteve-se até hoje. “A Panidor, que era 
uma marca 100% B2B, teve de se reinventar para 
acompanhar a tendência, criando cada vez mais 
soluções disponibilizadas a clientes particulares. 
Neste momento, o consumidor já pode encontrar 
arcas Panidor, em clientes como o Dia Minipreço, 
e adquirir produtos para cozer em casa”, conclui.


