
A partir de 12 meses, o consumo 
de industrializados é feito por 
100% dos entrevistados

Industrializados: vilão ou aliado? 
3 em cada 4 pais e mães não 
estão satisfeitos com as opções 
de alimentos industrializados 
infantis presentes no mercado

No entanto, somente 6% das 
crianças até 11 meses nunca 
consumiram produtos 
industrializados.

Os Desafios da Alimentação Infantil

Quais são as oportunidades que a indústria 
alimentícia pode aproveitar para diminuir este 
gap com produtos práticos, saborosos e 
saudáveis com valor nutricional para os pais? 

Para saber mais, baixe o estudo na íntegra: 
www.hsr.specialistresearchers.com.br/Inspiring

ENTRE EM CONTATO E AGENDE UMA REUNIÃO 
COM UM ESPECIALISTA DA REDS RESEARCH. 
TEL: (55 11) 3755.3010

#compartilhe os estudos da HSR e lidere tendências.

Qualitativa em comunidade online e Quantitativa online com 1044 entrevistas, sendo 
Homens (47%) e Mulheres (53%), entre 25 e 55 anos, sendo a maioria entre 25 e 35 anos 
47% e das classes Sociais A, B1/B2, C (critério Brasil), sendo 77% casados, 6% divorciados, 
17% solteiros das diversas regiões do País, com filhos entre 6 meses a 12 anos, sendo que:

Metodologia
52% - das crianças frequentam a escola 
em meio período
33% - das crianças não frequentam 
15% - frequenta em período integral

A alimentação das crianças em 
casa, ainda é, principalmente, 

responsabilidade das mães!

Apenas eu sou o responsável

mãe pai

13
38eu divido a responsabilidade 

com outra pessoa

62
87

As principais refeições ainda são, em 
grande maioria, realizadas em casa.

em casa
na escola/berçario

Entre os alimentos “naturais, cereais, leguminosas e frutas costumam 
entrar quase que diariamente nas refeições de 60% das crianças, 
sendo um reflexo da alimentação básica do brasileiro.

Como os pais percebem a alimentação 
dos seus filhos? 

Conclusão
A insatisfação com a 
alimentação dos filhos está 
diretamente ligada à grande 
presença de industrializados 
na rotina das crianças.

No entanto, embora “aliada” 
dos pais na praticidade, a 
indústria acaba sendo alçada 
à categoria de “mal 
necessário”, por entenderem 
que há produtos que, apesar 
de agradarem o paladar 
infantil, não contribui para 
melhor qualidade nutricional 
das crianças.
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Os pais têm pouca ou quase nenhuma 
influência sobre o que os filhos 
consomem nas escolas.
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dos pais afirma ter procurado 
orientação profissional para 
auxiliar na introdução alimentar 
dos filhos. O PEDIATRA É A 
PRINCIPAL FONTE

DOS PAIS CONFIAM nas 
orientações passadas pelo 
médico em relação à 
alimentação de seus filhos

DOS PAIS CONSIDERAM AS 
ORIENTAÇÕES MÉDICAS APLICÁVEIS.

FAZEM ADAPTAÇÕES De ALIMENTOS 
SUGERIDOS PELOS PROFISSIONAIS

3/4

59% 

Introdução alimentar dos filhos

menos de

1/3

86% 

              dos pais costumam 
comprar produtos orgânicos 
para seus lares.

61%

O lanche da escola é a refeição 
na qual os pais encontram 
maior dificuldade em substituir 
um industrializado, 
principalmente entre as 
crianças acima de 3 anos.

MESMO PREOCUPADOS COM A ALIMENTAÇÃO DOS 
FILHOS, MUITOS PAIS NÃO CONSEGUEM ABRIR MÃO DE 
INDUSTRIALIZADOS DEVIDO À PRATICIDADE

Produtos como refrigerante, 
salgadinho e macarrão lamen, 
apesar de serem considerados 
“alimentos nocivos”, 
apresentam alta presença 
nos lares com crianças.


