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Assegurar às pessoas e às suas famílias a mudança 
necessária para uma vida mais saudável e mais feliz

Melhorar a
qualidade de vida e
contribuir para um 
futuro mais saudável
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01
-2750 TONELADAS

   DE AÇÚCAR

-11000  MILHÕES
   DE  KCAL

-687 MILHÕES
DE COLHERES DE CHÁ DE AÇÚCAR

-49 MILHÕES
DE GRAMAS DE SAL 

Entre 2013 e 2017

-30%
Açúcares
-30%
Açúcares



A Nestlé é uma das mais
importantes companhias
de alimentação e bebidas
em Portugal, com mais de
90 marcas e empregando
cerca de 2.000 pessoas.
Os nossos produtos estão
presentes em 93% dos
lares portugueses e a
Nestlé é reconhecida por
100% dos consumidores.

Enquanto líderes de
mercado nas principais
categorias onde
competimos, é nossa
obrigação liderar
igualmente
a mudança, garantindo
que os nossos produtos
se adaptam aos mais
diferentes estilos de vida
providenciando um valor

nutricional relevante no 
contexto de uma 
alimentação variada.

Neste documento
procuramos dar conta dos 
resultados concretos que 
obtivemos entre 2013 e 2017
na reformulação nutricional 
de alguns dos nossos 
produtos, focando a nossa 
atenção na redução dos 
teores de açúcar, sal e 
gordura no nosso portefólio.

Em 2018 estamos a dar 
continuidade a este trabalho  
e continuaremos a acelerar 
neste percurso nos 
próximos anos.

A preocupação com este 
tema tem um longo historial 
na nossa companhia. 

Em 2018 
estamos a dar 
continuidade a 
este trabalho e 
continuaremos 
a acelerar nos 
próximos anos

Melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável
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As nossas ações e a
preocupação com o valor
nutricional dos alimentos
que produzimos são
pioneiras na indústria e
desde sempre refletidas no
nosso propósito de melhorar
a qualidade de vida e
contribuir para um futuro
mais saudável.

Melhorar o perfil nutricional
de produtos alimentares não
é fácil. Há um equilíbrio
perene entre a composição
nutricional e a preferência
do consumidor e, por isso, o
nosso trabalho vai muito
além da composição química
do alimento, entrando
igualmente noutras
dimensões sensoriais como,
por exemplo, o sabor,
tentando em tempo útil
apresentar ao consumidor
mudanças com significado.

A obesidade e outras 
doenças não comunicáveis 
afetam diariamente a vida de 
milhões de pessoas em 
Portugal.

Como industriais de
produtos alimentares e de
bebidas temos a obrigação
de encontrar soluções que
ajudem os consumidores,
contribuindo para diminuir
significativamente os
problemas de saúde pública
relacionados com escolhas
alimentares.

Precisamos, para isso, de
uma indústria forte,
comprometida, onde num
ambiente concorrencial
regulado e equilibrado todos
os atores desempenham um
papel relevante, inovando e
investindo em pesquisa e
desenvolvimento que
garantam mudanças reais e
significativas.

Na Nestlé seguiremos,
como até aqui, a trabalhar
de forma incansável para
continuarmos a ter um papel
importante no assegurar às
pessoas e às suas famílias a
mudança necessária para
uma vida mais saudável e
mais feliz.

Paolo Fagnoni
Diretor Geral

Nestlé Portugal



Os nossos compromissos

Publicamos os nossos
compromissos de modo a 
sermos publicamente 
responsáveis pelos resultados 
que obtemos. São estes 
compromissos que nos 
conduzem a uma melhoria 
contínua e guiam a nossa 
atividade com o objetivo de 
salvaguardar a confiança que 
os nossos Consumidores e os 
nosso Parceiros depositam
em nós. Todos os nossos 
compromissos estão
diretamente alinhados com
os nossos negócios e com as 
nossas ambições para 2030 e, 
na sua maior parte, apoiam 
diretamente os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas. 

02 Para os Indivíduos
e Famílias

Lançar mais alimentos e bebidas ricos
em nutrientes, principalmente para 
futuras mães, puérperas e crianças

Reduzir continuamente o teor de 
açúcares, sal e gorduras saturadas

Aumentar o teor de vegetais, cereais ricos 
em fibra, legumes, nozes e sementes nos 
nossos produtos

Simplificar a nossa lista de ingredientes
e remover aromas artificiais

Tratar a subnutrição através da
fortificação de produtos com
micronutrientes

Oferecer escolhas mais saudáveis 
e mais saborosas

Inspirar as pessoas a viverem 
vidas mais saudáveis

Aplicar e explicar a informação
nutricional nas embalagens, no ponto
de venda e online

Fornecer orientações sobre as porções 
adequadas para o consumo dos nossos 
produtos

Promover junto das crianças apenas 
opções que as ajudem a ter uma
alimentação nutricionalmente equilibrada

Fazer com que pais, educadores e
professores promovam comportamentos 
saudáveis junto das crianças

Impulsionar as nossas atividades
marketing para promover um estilo de 
vida salutar baseado numa cozinha e 
numa alimentação saudáveis



São estes
compromissos que 

nos conduzem a 
uma melhoria

contínua e guiam
a nossa atividade 

com o objetivo
de salvaguardar

a confiança
que os nossos

Consumidores e os 
nossos Parceiros 

depositam
em nós

Apoiar a amamentação e
protegê-la continuando a
implementar no mercado uma 
política para a comercialização 
responsável dos substitutos do
leite materno que seja a referência 
do mercado

Inspirar as pessoas a escolherem 
água para terem uma vida mais 
saudável

Desenvolver parcerias para 
promover ambientes alimentares 
saudáveis

Desenvolver, partilhar e aplicar 
conhecimento sobre nutrição
Desenvolver e partilhar conhecimento 
sobre nutrição desde os primeiros 
1000 dias de vida até ao 
envelhecimento saudável

Desenvolver uma ciência biomédica 
direcionada para produtos que
promovam a saúde, a nutrição
personalizada e soluções digitais
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Reformulação nutricional – O caminho percorrido

03 1999 2001

Redução da
gramagem nos 
pacotes de açúcar 
servidos com o café

Primeira Política 
Nestlé relativa ao 
Açúcar
 

Introdução de 
cereais integrais em 
toda a gama de 
cereais de pequeno-
-almoço
 

Primeira 
Política Nestlé sobre 
Ácidos Gordos Trans

Lançamento do 
programa “Apetece-
-me ” em parceria 
com o Ministério da 
Educação (literacia 
nutricional dirigida 
a crianças)

20072008

2010

Introdução de uma 
política específica 
de Marketing dirigido
a Crianças

Remoção de aromas
artificiais, adoçantes
ou conservantes no 
NESQUIK em pó

2017
Remoção ou 
substituição de 
corantes e aromas 
artificiais na gama de 
cereais de 
pequeno-almoço

  

  

2018

20112011 2012
Remoção de óleos 
vegetais 
hidrogenados

Remoção de corantes e 
aromas artificiais e 
conservantes em toda 
a gama de confeitaria

Lançamento de 
NESQUIK ALPHABET, 
um cereal de 
pequeno-almoço 
com menos 40% de 
açúcares que a 
média dos cereais 
de chocolate do 
mercado

  

Nova receita CERELAC
Bolacha Maria com 
menos 29% de açúcares

Lançamento de uma 
edição de KIT KAT com 
menos 6% de açúcares

  



2002 2004 2005

Introdução dos 
Princípios 
Responsáveis de 
Comunicação com 
o Consumidor

Introdução do novo
modelo Nestlé de  
Perfil Nutricional 
para Efeitos de 
Reformulação

Primeira companhia
de confeitaria a pôr
a indicação do valor
energético na frente da 
embalagem

Primeira politica da 
Nestlé relativa ao Sal

Remoção de 
corantes artificiais,
intensificadores de 
sabor e conservantes
nos SMARTIES

Introdução dos VDR 
(Valores Diários de 
Referência) na 
maioria das 
embalagens em 
Portugal
 

2005

2015

2006

2016
Lançamento de 
Caldos de Galinha 
MAGGI com menos 
26% de sal

  

2013 2014 2015
Nova receita
CHOCAPIC com 
menos 22% de 
açúcares 

Nova receita de 
sopas MAGGI com 
um teor médio de sal 
reduzido em 21%

Os pacotes de 
açúcar 
disponibilizados no 
canal HORECA 
reduzem para 5g

Os Cereais integrais 
passam a ser o 
ingrediente principal 
de todos os cereais 
de pequeno-almoço 
Nestlé dirigidos a 
crianças e 
adolescentes
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Redução do teor de 
açúcares na gama 
de cereais de 
pequeno-almoço 
dirigidos a crianças 
e adolescentes para
menos de 9g/100g

  

Lançamento do 
do compasso
nutricional 
providenciando mais
e melhor informação 
aos consumidores

  

Lançamento de
NESQUIK 
achocolatado com 
menos 30% de 
açúcares face à 
média do mercado



Gama YAOS

Os iogurte gregos têm conquistado muitos
consumidores nos últimos anos. Na nossa gama
YAOS temos vindo a otimizar a sua composição 
sem perder a textura e sabor que os 
consumidores procuram. Nos últimos 5 anos 
reduzimos o teor de açúcares entre 8 e 11% e de 
gordura entre 9 e 11%.

CERELAC Bolacha Maria

A redução de açúcares nas nossas farinhas
CERELAC é um trabalho contínuo e faseado de
forma a que as características organoléticas dos
produtos sejam mantidas o mais inalteradas
possível. Tal como aconteceu com a CERELAC
Farinha láctea também a CERELAC Bolacha Maria
foi alvo de uma redução de açúcares, neste caso 
da ordem dos 29%.

O CONSUMIDOR NO CENTRO  
DA NOSSA INOVAÇÃO

O trabalho de otimização do nosso portefólio passa pela renovação das 
receitas dos produtos que todos os consumidores conhecem, reduzindo 
teores de açúcar, sal e gorduras. Parte importante deste caminho é também 
o lançamento de novos produtos, oferecendo mais opções e permitindo 
uma escolha mais alargada e ajustada às necessidades de cada um.

Reformulação nutricional – O caminho percorrido



FITNESS ORIGINAL 

De uma forma geral, toda a nossa gama tem vindo a
reduzir o seu teor de açúcares embora nem sempre
tal seja comunicado na embalagem. FITNESS 
Original teve uma renovação de receita em 2014
apresentando uma redução de 30% de açúcares.

LEITE CONDENSADO 
magro cozido

Mais um exemplo de inovação nutricional numa
gama “indulgente” por excelência. Em 2014
lançámos mais uma opção magra na nossa gama de
leite condensado, como uma alternativa para
quem precisa de moderar o consumo de gordura na
sua alimentação.

NESTUM Gama aveia

Na gama Nestum, uma marca que serve o
pequeno-almoço a portugueses de todas as idades
há mais de 60 anos, a inovação também é uma
realidade. Em 2017 lançámos as variedades Nestum
Cereais com Aveia e Maçã e Aveia e Morango, uma
conjugação deliciosa de aveia e fruta, com a base
incomparável do Nestum de sempre.

| 12



Na Nestlé fabricamos os
cereais preferidos dos
consumidores portugueses
e há muito que trabalhamos
para melhorar as nossas
receitas. De facto, quando
comparamos o nível de
açúcares nos cereais que
vendemos atualmente com
os que vendíamos em 2008,
os dados mostram uma
redução de 30% no teor de
açúcares e um aumento do
teor de cereais integrais em
20%.

De 2013 a 2017 reduzimos,
em todo o nosso portefólio,
mais de 1.800 toneladas de
açúcares, o equivalente a
360 milhões de pacotes de
açúcar a menos na
alimentação da população
portuguesa.

TORNAMOS O 
PEQUENO-AMOÇO 

MELHOR, TODOS 
OS DIAS!

Produtos líderes de
mercado no segmento
criança, como os cereais
CHOCAPIC ou ESTRELITAS
viram o seu teor de
açúcares reduzir em 22% e
27% respetivamente,
enquanto produtos como
cereais FITNESS viram o
seu teor de açúcares
reduzido em 37%.

Em Portugal, todos os
cereais de pequeno-almoço
Nestlé exceto os CORN
FLAKES GO FREE têm como
ingrediente principal os
cereais integrais e contêm
pelo menos 6g de cereais
integrais por porção.

Em 2006, a Nestlé introduziu
nas embalagens
informação nutricional
relativa aos valores diários
de referência, atualmente
Doses de Referência (DR’s)
para os principais
nutrientes e à composição
nutricional dos produtos.

Resultados e desafios futuros

Elsa Santos
Iberian Marketing Manager

Cereals Partners Worldwide
Nestlé Portugal



A partir de 2016 reforçámos
também a informação
específica relativa às
porções adequadas de
consumo, dando informação
distinta para crianças e
adultos, e permitindo desta
forma a adequação da
porção ao estilo de vida e ao
momento de consumo por
todos os consumidores.

Mas não vamos ficar por
aqui. Em 2019 os cereais
Nestlé continuarão a sua
jornada de reformulação,
mantendo o seu delicioso
sabor e qualidade e
continuando a tornar o
pequeno-almoço melhor
todos os dias para milhões
dos nossos fiéis
consumidores.

Em 2018 a Nestlé lançou uma
versão dos cereais NESQUIK
indo ao encontro das
recomendações da
Organização Mundial de
Saúde. O novo NESQUIK
Alphabet tem 14,9% de
açúcares, o que representa
40% menos do que a média de
mercado na categoria de
cereais de pequeno almoço
com sabor a chocolate, tem
9,8% de fibras, o que
representa 75% mais fibras
que a média do mercado no
mesmo segmento e o seu
ingrediente n.º 1 é a farinha de
trigo integral (57,7%). Com
este perfil nutricional
NESQUIK Alphabet é pioneiro
e tem uma densidade
nutricional superior a outros  
cereais de pequeno-almoço.
Dando resposta também às
novas tendências de consumo
lançámos recentemente dois
produtos BIO: CHOCAPIC
e CHEERIOS.

De 2013 a 2017, REDUZIMOS em todo o 
nosso portefólio...

1.800 toneladas
  de açúcares = 360 milhões

de pacotes de açúcar

Em Portugal,
todos os cereais de
pequeno-almoço Nestlé
exceto os CORN FLAKES
GO FREE têm como
ingrediente principal os
cereais integrais

O novo NESQUIK Alphabet
tem 14,9% de açúcares
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“COME A PAPA”-
COMEÇAR

SAUDÁVEL 
VIVER

SAUDÁVEL

Resultados e desafios futuros

Ludovic Aujogue
Business Executive Officer

Infant Nutrition
Nestlé Portugal

Na Nestlé, a especial
preocupação com os
produtos para bebés faz
parte do nosso ADN, 
estando intimamente ligada 
às nossas origens enquanto
companhia.

A farinha láctea foi o
primeiro produto
desenvolvido pelo
farmacêutico Henri Nestlé,
em 1887, combinando leite
de vaca com farinha de
trigo e açúcar, para
colmatar as necessidades
nutricionais dos bebés que
não podiam ser
amamentados e que por
essa razão enfrentavam
altas taxas de mortalidade
infantil.

Em Portugal, CERELAC
existe há mais de 85 anos,
tendo surgido em 1933 pelas
mãos de Egas Moniz. O
Prémio Nobel da Medicina
português, visionário e
empreendedor, tinha criado
em Avanca uma fábrica de
transformação de leite e viu
nesta farinha láctea uma

solução para a diminuição 
da mortalidade infantil
também em Portugal. Os
seus conhecimentos
valeram-lhe o exclusivo da
produção do produto em
Portugal.

As papas infantis são
habitualmente o primeiro
alimento a ser introduzido
no período de
diversificação alimentar
que se inicia entre os 4 e os
6 meses de idade. No
entanto, em Portugal o
consumo destes produtos
estende-se ao longo dos
primeiros anos e muitas
vezes pela vida fora. Desta
forma, CERELAC, a papa
preferida dos portugueses,
é a papa de todas as
gerações.



continuamente com o
objetivo de melhorar o perfil
nutricional dos nossos
produtos. CERELAC Farinha
Láctea, o produto de
referência da gama, reduziu,
nos últimos anos, 8% dos
açúcares totais. Temos um
compromisso em reduzir o
teor de açúcar de todos os
nossos produtos, e estamos
a trabalhar continuamente
para este objetivo, sem
comprometer o sabor
inconfundível de CERELAC.

Neste momento, toda a
nossa gama de Frutas e
Refeições NESTLÉ
(anteriormente marca
NATURNES), bem como a
gama NATURNES BIO são
preparados sem adição de
sal nem açúcar, tal como as
mães preparam em casa.

120 toneladas
  de açúcar na alimentação
  dos portugueses

Nos últimos anos REDUZIMOS 
de forma gradual o teor de açúcares
da CERELAC Farinha Láctea

Tendo em conta a nossa
história é natural que
CERELAC reflita essa
atenção especial com a
nutrição dos bebés
portugueses e esteja em
permanente otimização
nutricional, em linha com 
as recomendações 
pediátricas e com as 
preocupações dos pais. 
Por isso, inovar tem
sido a palavra de ordem,
sobretudo quando se fala 
de uma marca com sete
décadas de existência.
Inovar para responder às
necessidades dos bebés 
sem alterar o sabor tão 
único e preferido de tantas
gerações.

Ao longo dos últimos anos,
temos vindo a trabalhar

Menos



De 2013 a 2017, ELIMINÁMOS

152 milhões  
de pacotes de açúcar na 
alimentação dos portugueses

O PRAZER
DE UM CAFÉ,

SEM AÇÚCAR!

Resultados e desafios futuros

Victor Manuel Martins
Business Executive Officer

Nescafé EMENA
Nestlé Portugal

anos, por iniciativa da Nestlé e
no cumprimento dos seus
compromissos públicos com a
redução das DNC (Doenças
Não Comunicáveis),
relativamente às quais o
consumo de açúcares em
geral e de açúcar adicionado
em particular, tem um papel
importante.

Em termos quantitativos, entre
2013 e 2017, em média a
Nestlé diminui em 10,2% a
gramagem dos pacotes de
açúcar das suas marcas
BUONDI, SICAL, TOFA e
CHRISTINA. Em termos
práticos, fruto do esforço da
Nestlé, os consumidores
deixaram de consumir o
equivalente a 152.000.000 de
pacotes de açúcar. Do dia
alimentar dos consumidores
portugueses foi retirado um
valor calórico superior a 3.000
milhões de calorias.

A complexidade tecnológica
associada à redução de
açúcar é bem maior do que à
partida se poderia supor.

O café é um prazer disfrutado
diariamente por milhões de
consumidores em Portugal,
que na sua maioria adicionam
açúcar ou adoçante ao mesmo.
Por essa razão, o consumo de
café é um dos fatores que
influenciam o consumo de
açúcar adicionado por parte
dos consumidores.

Também nesta área, a
preocupação da Nestlé com a
saúde dos seus consumidores
começa há muitos anos atrás, 
quando, reduziu a gramagem 
dos pacotes de açúcar que
disponibiliza aos seus
consumidores através dos
estabelecimentos no canal
HoReCa.

Desde então essa redução não 
mais parou. Das sete a nove 
gramas que cada pacote de 
açúcar continha no início dos 
anos 2000, estamos hoje nas 
4,3g por pacote, o que significa  
uma redução superior a 50% 
no teor de açúcar que cada 
pacote contém.

Este trabalho foi executado de
forma contínua nos últimos 18



A partir de 2008, a Nestlé passou a disponibilizar aos consumidores
saquetas com adoçante, uma alternativa ao açúcar, sem qualquer
impacto calórico, que permite continuarem a apreciar o café de que
tanto gostam mantendo o perfil gustativo a que estão habituados.
Em 2018, a Nestlé procedeu a uma nova redução adicional, diminuindo
em 4,5% o teor de açúcar nos pacotes de algumas das suas marcas. 
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Procuramos que o café que
servimos aos nossos
consumidores tenha a
máxima qualidade sendo, de
uma forma simplista, o
resultado da mistura de duas
variedades de café – robusta
e arábica – em proporções
variáveis e com diversas
origens. É esta mistura, a que
chamamos “blend”, que,
sujeita ao processo
produtivo cujo passo
fundamental é a torra, tem
um perfil organolético único
que conquista a preferência
dos consumidores. 

Na chávena, a adição de
açúcar pelo consumidor
altera esse perfil, pelo que
a redução da quantidade de
açúcar adicionado tem de
ser acompanhada pela
alteração do “blend” e pela
alteração do processo
produtivo, por forma a
garantir que, na chávena, o
consumidor continua a
encontrar o sabor,
a intensidade e o prazer que
procura.

No início de 2016, a Nestlé,
enquanto membro da
Direção da Associação
Industrial e Comercial do Café,
apoiou a celebração
de um protocolo entre a
Direção-Geral de Saúde, a
AICC e a Associação de
Refinadores de Açúcar
Portugueses, com vista à
limitação do peso líquido dos
pacotes de açúcar usados nos
estabelecimentos do canal
HoReCa.

Na Nestlé continuamos a
trabalhar e a dar passos
importantes para garantir que
dia após dia os nossos fiéis
consumidores continuam a
encontrar em cada chávena
dos nossos cafés um produto
de excelência que procura
contribuir cada vez mais para
uma dieta variada, integrada
num estilo de vida saudável, e
onde o prazer de um bom café
possa ser repetidamente
desfrutado sem outras
preocupações.



de bebidas NESQUIK, o que
a cada minuto representa
cerca de 15 mil copos.

NESQUIK assume-se como
uma marca nutricionalmente
relevante e o parceiro de
pequeno almoço ideal para
o crescimento. É um
complemento nutritivo do
leite, importante no pequeno
almoço, aprovado pelas
mães para o crescimento e
desenvolvimento normal dos
seus filhos e adorado pelas
crianças, pelo seu sabor e
diversão.

Em 2000 a receita do
produto foi reformulada e
enriquecida com cálcio,
vitamina C e outros minerais
essenciais para um
crescimento forte e
saudável.

Com isso, reafirmámos o
nosso compromisso com a 
promoção de uma

MAIS DO
QUE UM COPO 

DE LEITE!

Resultados e desafios futuros

Laetitia Balmes
Marketing Manager Dairy 

Nestlé Portugal

Fazer com que as crianças
bebam o leite representa
muitas vezes um desafio
para os pais,
principalmente quando o
tempo é pouco e é preciso
garantir que tomam um bom
pequeno-almoço antes de
sair para a escola.

Por isso o nosso
achocolatado NESQUIK é
um grande aliado das
famílias em todo o mundo.
Surgiu em 1948 e
rapidamente se tornou uma
das marcas preferidas das
famílias, por ser uma forma
rápida e fácil de criar um
delicioso copo de leite com
chocolate, ajudando a
consumir leite e facilitando
as manhãs de todos.

NESQUIK está presente em
mais de 100 países em todo
o mundo e por dia são
consumidas 30 milhões

Com a nova variedade NESQUIK
com menos 30% de açúcares

26 toneladas
de açúcar

5 milhões 
de pacotes de açúcar=

REDUZIMOS:



alimentação saudável e
continuamos a contribuir
para o desenvolvimento
saudável das crianças.

Ao longo do tempo fomos 
reduzindo gradualmente os 
seus teores de açúcares até 
que em 2016 lançámos o novo 
NESQUIK, com menos 
açúcares por copo, mas que 
continua a ter o irresistível 
sabor a NESQUIK que as 
crianças adoram. Além
disso, contém nutrientes 
importantes que as crianças 
necessitam como parte de um 
pequeno almoço equilibrado.

Como resultado das vendas 
alcançadas por esta nova 
receita foram colocadas no 
mercado menos 26 toneladas 
de açúcar, o equivalente a 
mais de 5 milhões de pacotes 
de açúcar.

Em 2000 a receita 
do produto foi 
reformulada e 
enriquecida com 
cálcio, vitamina C
e outros minerais 
essenciais para um 
crescimento forte
e saudável.



Todos os dias milhões de
consumidores apreciam o
prazer de um chocolate nas
mais diversas ocasiões e
pelos mais diferentes
motivos. Na Nestlé, temos
um orgulho enorme no
nosso negócio de
confeitaria e no prazer que
proporciona às pessoas. Por
isso, este negócio traz
igualmente consigo uma
enorme responsabilidade:
temos que ter produtos que
sejam os melhores quer em
sabor, quer do ponto de
vista nutricional.

E neste aspeto em particular
a Nestlé tem condições
únicas para aplicar o seu
conhecimento e a sua
experiência no sentido de
resolver esta equação entre
sabor e nutrição atendendo
de forma simultânea a
ambos os fatores. No
negócio da confeitaria, a
oportunidade está em
substituir o açúcar por
outros ingredientes de
origem natural que sejam
preferidos pelos
consumidores.

O CHOCOLATE E
A BOLACHA

A história refere KITKAT
como “um equilíbrio
perfeito de chocolate e
wafer” que foi lançado pela
primeira vez no Reino Unido
em 1935 como "Chocolate
Crisp". O nome e o logotipo
da marca KITKAT foram
introduzidos na embalagem
em 1937. Hoje, esta marca
icónica está presente em
mais de 80 países. O
famoso “Have a break,
Have a KITKAT” foi usado
pela primeira vez em 1958.
KITKAT é também a
primeira marca global de
confeitaria a ser fabricada
a partir de cacau 100%
sustentável.

KITKAT tem vindo a
aprimorar a experiência
que os consumidores em
todo o mundo retiram de um
“KITKAT break”. A
notoriedade de que
desfruta globalmente
proporciona inúmeras
oportunidades para a
agenda de inovação e
renovação que KITKAT
trouxe em todos os
segmentos e mercados.

Resultados e desafios futuros

Luís Ferreira Pinto
Business Executive Officer

Confectionery, Dairy and Food
Nestlé Portugal



No capítulo da reformulação
nutricional, KITKAT, numa
edição Extra Milk & Cocoa,
viu o seu perfil nutricional
ser otimizado através da
redução de açúcar, numa
percentagem superior a 5%,
o que permitiu que, em
Portugal, e apenas no 
período de um ano, tenham 
sido retiradas do mercado 
mais de 24 toneladas de 
açúcar, ou o equivalente a 
96.000.000 de calorias. 

Este esforço, num segmento
em que o prazer tem um
papel preponderante,
mostra a preocupação
constante da nossa
Companhia em, através da
ciência e da tecnologia,
proporcionar ao consumidor
opções que lhe permitam
continuar a desfrutar do seu
prazer diário, reduzindo a
ingestão de açúcar e
encontrando o mesmo sabor
de sempre.

Recentemente, a Nestlé
anunciou o desenvolvimento
de um processo que permite 

alterar a molécula de
açúcar possibilitando uma 
redução na ordem dos 30%
do açúcar adicionado, sem
comprometer o sabor. O
primeiro produto a ser
produzido com o “hollow
sugar” foi o Milkybar
Wowsome, por enquanto
comercializado apenas no
Reino Unido.

A Nestlé anunciou
o desenvolvimento
de um processo
que permite uma
redução na ordem
dos 30% de açúcar
adicionado

Edição Extra Milk & Cocoa permitiu 
REDUZIR

24 toneladas
de açúcar

96 milhões
de calorias
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Na Nestlé sabemos que a
experiência sensorial das
refeições, nomeadamente o
sabor, é um aspeto
fundamental na escolha dos
alimentos e da sua forma de
confeção. 

Sabemos também
que nos dias de hoje o
tempo é escasso e as
refeições, ao invés de
serem um momento de
prazer e partilha em família
acabam por representar
muitas vezes mais um fator
de pressão nos dias já tão
agitados.

MAGGI sustenta que a
melhor refeição é aquela
que é preparada em casa.
Assim, procuramos ser um
aliado na cozinha dos
portugueses, lançando
produtos para preparar as
suas receitas de sempre ou
para criar e explorar novos
sabores, tornando os
momentos que passa na
cozinha, divertidos, criativos
e saborosos.

Enquanto aliado das famílias
portuguesas, MAGGI dispõe
de produtos para todos os
paladares e gostos, desde
sopas, caldos e
temperos, puré de batata,
noodles e ainda a mais
recente gama de refeições
pré-preparadas em cup
MAGGI SO YUMZ com
saborosos snacks para que
possa desfrutar de uma
deliciosa refeição em
qualquer lugar.

Esta marca icónica tem a
missão de defender a
excelência da culinária
caseira, renovando o seu
portefólio global de produtos
com ingredientes que sejam 
familiares à generalidade 
das pessoas, como aqueles 
que podem encontrar na sua 
despensa. Isto significa 
mais vegetais e sabores 
originais de legumes, ervas 
e especiarias, grãos e 
outros ingredientes ricos em 
nutrientes.

Esta iniciativa faz parte da 
nova iniciativa Maggi 

 CRIATIVIDADE 
E SABOR  

TODOS OS DIAS

Resultados e desafios futuros

Luís Ferreira Pinto
Business Executive Officer

Confectionery, Dairy and Food
Nestlé Portugal

Os caldos MAGGI têm vindo a melhorar 
significativamente o seu perfil nutricional, como é o 
caso por exemplo da variedade Galinha que em 2016 
reduziu o seu teor de sal em 26%.



“Simply Good” para inspirar 
e oferecer escolhas mais 
saudáveis e saborosas, em 
linha com o compromisso da 
Nestlé que visa 
proporcionar vidas mais 
saudáveis e mais felizes.

Apesar do foco no sabor e 
praticidade das refeições, a 
componente nutricional dos 
nossos produtos culinários é 
fundamental, pelo que, de 
forma sistemática, temos 
vindo a aplicar o resultado 
da investigação Nestlé
também a estes produtos. 

Assim, e apenas nos últimos 
5 anos, esta gama reduziu 
significativamente o seu 
teor de sal: como 
consequência das 
iniciativas de reformulação 
destes produtos foram 
colocadas no mercado 
menos 21 toneladas de sal, o 
que significa uma redução 
média do teor de sal nos 
produtos reformulados de 
cerca de 22%.

MAGGI tem a 
missão de defender 
a excelência da 
culinária caseira, 
renovando o seu 
portefólio global
de produtos com 
ingredientes
familiares 

Nos últimos 5 anos,
esta gama REDUZIU

21 toneladas
de sal

22%
do teor de sal

=
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Há mais de 60 anos que os
iogurtes da Nestlé, ou mais
propriamente da Longa
Vida, dão sabor à vida de
muitos portugueses.
Esta marca icónica,
originária do Porto, surgiu
em 1957 e em 1993 foi
adquirida pela Nestlé.

O iogurte começa a ser
consumido normalmente
antes do 1º ano de vida e
mantém-se presente ao
longo da vida. É um alimento
apreciado pelo sabor e
textura que muitas vezes o
tornam preferido em relação
ao leite. Mas é também a
praticidade, principalmente
nas opções líquidas, que o
tornam apropriado a vários
momentos do dia, dentro e
fora de casa.

Praticamente todos os lares
portugueses têm iogurtes no
frigorífico (94%) e em média
cada português consome 1
iogurte, dia sim dia não.

Na população portuguesa
são os adolescentes quem
mais consome iogurtes e
as mulheres são
consumidoras mais
frequentes do que os
homens.

O iogurte resulta da
fermentação do leite ao qual
se podem adicionar outros
ingredientes como fruta, em
puré ou pedaços, frutos
secos ou cereais e por isso
é, por definição, um
alimento nutricionalmente
rico e, como tal, deve fazer
parte de uma alimentação
variada, equilibrada e
saudável.

Também devido à
fermentação, o iogurte é de
digestão mais fácil do que o
leite e é muitas vezes bem
aceite em casos de
intolerância à lactose.

Ao longo destas seis
décadas de existência, a
inovação tem sido uma 
 

O LADO MAIS
SABOROSO

DO LEITE

Resultados e desafios futuros

Nuno Tavares
Diretor de Marketing

Lactalis Nestlé
 Produits Frais



uma constante, 
permitindo-nos acompanhar
as tendências de mercado e
as necessidades e
expectativas dos nossos
consumidores. Surgiram
assim no nosso portefólio
marcas como YOGGI, YOCO,
NESTLÉ Bebé, NESTLÉ
Grego entre outras, dirigidas
a diferentes idades e
necessidades, que
globalmente representam
11% no mercado de
produtos refrigerados em
Portugal.

Esta evolução passa por
lançar produtos cada vez
mais equilibrados, com
ingredientes naturais e
teores de açúcares
inferiores à média dos
nossos produtos.

Reflexo desse trabalho é por
exemplo o Mix-In Smarties
Baunilha no qual se reduziu
20% do teor de açúcares
e a gama de YAOS Grego

que reduziu entre 9 e 23 % o
seu teor de gordura.

Em consequência da
reformulação dos produtos, 
no global da gama, nos 
últimos 5 anos, retirámos do 
mercado mais de 160 
toneladas de açúcar e mais 
de 535 toneladas de gordura.

Esta evolução passa
por lançar produtos
cada vez mais
equilibrados, com
ingredientes naturais e
teores de açúcares
inferiores à média dos
nossos produtos

130 toneladas
de açúcar

20% teor 
de açúcares

Edição MIX-IN SMARTIES Baunilha
permitiu REDUZIR
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