
Pesquisa novos
hábitos de
consumo



OBJETIVO- Entender como os novos hábitos de consumo estão mudando na
Alimentação Fora do Lar

PERÍODO DE COLETA - 09 a 17/05

FORMA DE COLETA - questionário online 

AMOSTRA - 1.372 respostas

PÚBLICO - consumidores de
bares e restaurantes em SC

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA - SC



pERFIL DOS ENTREVISTADOS

Estado Civil Filhos



pERFIL DOS ENTREVISTADOS

Gênero Idade



73%
sofreram
redução de
renda
21% a
redução foi
superior a
50%

Impacto
financeiro foi
elevado:

DE QUE FORMA A PANDEMIA AFETOU SUA CAPACIDADE FINANCEIRA

medo financeiro



deixou de frequentar restaurantes ou reduziu a frequência por motivos financeiros

68% dos
consumidores
reduziram a
frequência de
compra por
motivos
financeiros

Impactou
diretamente o
setor:

medo financeiro



quão seguro você se sente para frequentar restaurantes nesse momento

Apenas 7,5% dos
consumidores
sentem-se
seguros a voltar
a frequentar
restaurantes
 

medo contágio



83,7% dos
entrevistados
afirma que a
formamais
segura é
preparar o
alimento em
casa
 

forma mais segura de abastecimento de alimentos neste momento

medo contágio



O medo de
contágio supera
o medo
financeiro
 

maiores preocupações a voltar a frequentar restaurantes

medo financeiro x medo contágio



63%
aumentaram a
frequência
57%
aumentaram o
gasto médio

COVID-19
acelerou o
delivery:
 

 

frequência de compra / gasto médio por pedido  em delivery após o início da pandemia

Frequência Gasto médio por pedido

impacto no delivery



Apenas 13,3% não
confiam

80% dos
entrevistados
utilizaram o
sistema

Nível de confiança no
delivery é elevado:
 

 
Nível de utilização do
delivery é elevado:
 

 

nível de confiança no sistema delivery/utilização do delivery com os restaurantes
fechados

Confiança Utilização

impacto no delivery



considera as medidas suficientes

tem conhecimento que os restaurantes seguem um rígido
protocolo de segurança paraevitar o contágiodo covis-19 

FALTA DE 
 INFORMAÇÃO

MEDO

como minimizar o medo



Não existe nenhuma comprovação científica que o alimento transmita o Covid-19

As normas de higiene e segurança do alimento em vigência no Brasil são mais rigorosas do que na Europa e nos

Estados Unidos

Setor de bares e restaurantes oferece risco de contágio igual ou inferior a um supermercado

A Anvisa afirma que toda a cadeia de alimentos é considerada uma atividade essencial nesse momento

A distância entre mesas e cadeiras nos estabelecimentos de alimentação garante um distanciamento seguro

entre os clientes, que ficam na maior parte do seu tempo sentados

Nível de
conhecimento do
consumidor com
relação  aos riscos e
medidas preventivas
é baixo
 

conhecimento sobre as medidas de segurança alimentar e epidemiológica

como minimizar o medo



Ajudar o consumidor
a compreender o
real risco é a chave
para reduzir o medo
e aumentar o fluxo
 

Quando eu entender que as chances de contágio são realmente muito baixas

Quando a pandemia estiver totalmente controlada e o número de contágios apresentar uma queda

comprovada

 Quando surgir uma vacina para o Covid-19 e eu tomar a vacina

fatores que o fariam se sentir seguros para voltara frequentar restaurantes

como minimizar o medo



a abrasel vem trabalhando em 4 eixos PARA AUXILIAR NA SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS E
EMPREGOS DO SETOR

REPRESENTAÇÃO

NAS

ESFERAS FEDERAL, 

ESTADUAL E

MUNICIPAL 

DAS PAUTAS E 

NECESSIDADES DO 

SETOR AFL

WEBINAR

E-BOOK’S

PESQUISAS

SETORIAIS

CURSOS ONLINE

GRATUITOS

 

 

 

WEBSITE

MÍDIAS SOCIAIS

CANAL YOUTUBE

LINHAS DE

TRANSMISSÃO

 

 

 

WHATSAPP

CLUBE DE BENEFÍCIOS

CLASSIFICADOS

EQUIPAMENTOS

GRUPO DE OFERTAS 

FESTIVAL

GASTRONÔMICO

 

USADOS

 

E LANÇAMENTOS

 

DIGITAL




