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NESTA TERCEIRA 
SEMANA DO 
TRACKING COVID-19, 
os brasileiros continuam seguindo 
majoritariamente a recomendação 
de isolamento social, mas já é possível 
verificar o crescimento da parcela 
de lares nos quais alguns membros da 
casa estão trabalhando. A busca pelas 
informações sobre alimentação 
e saúde vem caindo gradativamente 
semana após semana em redes sociais 
como Instagram, Whatsapp
e Facebook, enquanto fontes mais 
confiáveis como Sites de Notícias e 
Sites sobre alimentação ganham força.

O percentual de lares onde a 
alimentação apresentou mudanças 
continuou crescendo nesta última 
semana, atingindo 76% dos 
pesquisados – um crescimento 
de +12p.p. com relação ao início da 
pesquisa há 3 semanas. Neste mesmo 
período, supermercados/ 
hipermercados se mantiveram estáveis 
como o principal canal de 
abastecimento, um hábito que mais 
da metade dos brasileiros parecem 
manter mesmo com 
as recomendações de deslocamento 
restrito.

Após crescimento no levantamento 
anterior, nesta terceira semana os 
números de consumo de alimentos 
congelados e lanche da tarde mostram 
um retorno aos níveis iniciais do 
estudo. Enquanto isso, após um 
crescimento de consumo na primeira 
semana para o abastecimento, a cada 
semana cresce o número de lares que 
declara não ter mudado a compra de 
alimentos secos, provavelmente por 
se tratar de um ciclo de compra mais 
longo. 

Cresce também nesta última semana 
o percentual de lares que realizaram 
lanches entre as refeições e/ou após o 
jantar, com a presença principalmente
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das frutas, bolos caseiros, produtos 
para passar no pão e pipoca (milho 
pipoca natural). Por consequência, 
aumenta também a compra de 
produtos para lanches (como pães 
e frios), sucos prontos e refrigerantes 
– evidenciando mais uma vez que os 
lares pesquisados continuam em 
busca de alimentos práticos que 
consigam variar as refeições 
principais do dia a dia. 

Com o isolamento, também parece 
ter surgido um novo patamar no 
hábito de cozinhar e é importante 
notar que ele tem se mantido ao 
longo das semanas. Esta talvez seja 
a principal mudança em tempos 
de distanciamento social e será 
importante observar como este novo 
comportamento dos lares evoluirá 
ao longo dos próximos meses.

Este novo panorama no hábito de 
cozinhar pode ajudar a explicar a 
estabilidade na parcela que preparou 
todas as refeições em casa de uma 
semana para a outra. E, apesar de um 
provável crescimento na frequência 
de pedidos de comida pronta 
algumas vezes na semana, seguimos 
com aproximadamente 40% de 
penetração do delivery nos lares 
pesquisados.



É importante notar também 
que após um primeiro momento 
de deterioração na percepção 
de saudabilidade, os números desta 
terceira semana mostram 
estabilidade com relação aos índices 
vistos na onda anterior. E ainda que 
o sentimento negativo permaneça 
para uma importante parte da 
população, cresce a parcela que 
declara que a qualidade da 
alimentação melhorou de alguma 
forma na última semana.

Esta percepção de melhora 
na qualidade na alimentação aparece 
na mesma semana em que cresce 
o número de entrevistados que 
reforçaram sua busca por comer bem 
e de forma adequada para aumentar 
a imunidade. Além disso, 
os brasileiros continuam buscando 
manter o seu bem-estar 
principalmente através de 
filmes/séries e da organização 
da casa – e vemos novamente um

aumento significativo na prática 
de exercícios físicos na última 
semana, em detrimento de uma 
aparente piora na qualidade 
do sono verificada desde o início 
deste levantamento.

Continuaremos monitorando 
os movimentos das próximas 
semanas que certamente fornecerão 
muitos insights para contribuir nas 
melhores soluções de alimentação 
neste momento.

A pesquisa abrange todas as regiões 
brasileiras e tem a periodicidade 
semanal durante o período 
da COVID-19, com o objetivo 
de acompanhar como o 
comportamento dos brasileiros 
evoluirá neste período com relação 
a alimentação, saudabilidade, 
culinária e bem-estar. 
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5% 50% 45%

494 RESPONDENTES 
EM TODAS AS 
REGIÕES DO BRASIL

Ainda que haja alguma forma de isolamento em quase todos os lares pesquisados, 
nesta terceira semana cai o percentual de famílias em isolamento total.

AMOSTRA

HOMENS 
E MULHERES 
18 – 65 + ANOS

METODOLOGIA

QUESTIONÁRIO 
ELETRÔNICO 

COLETA DE DADOS

COLETA ONLINE 
ENTRE OS DIAS 
01 E 07 DE ABRIL

O momento 
de isolamento

SEMANA 03 
01 A 07 
ABRIL 
2020

SEMANA 01 | 17 A 23 MARÇO 2020

SEMANA 02 | 24 A 31 MARÇO 2020

SEMANA 01 – 1.074 respondentes

SEMANA 02 – 792 respondentes

SEMANA 03
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4% 56% 40%

Semana 02

Semana 03

Todos estão saindo para 
trabalhar normalmente

Alguns estão em isolamento 
e outros trabalhando

A família inteira está em isolamento



36% 40% 15% 9%

A cada nova semana 
de isolamento, vemos 
mais brasileiros declarando 
mudanças na alimentação –
sempre com relação à 
intensidade da mudança 
(muito ou extremamente).

Mudou extremamenteMudou muitoMudou um poucoNão mudou nada

A Alimentação 
mudou após 
o covid-19?

Cresce a parcela que declara que a qualidade 
da alimentação melhorou de alguma forma – ainda 
que o sentimento negativo permaneça para uma 
importante parcela da população.

Como ficou 
a qualidade 
da alimentação?

7%26%23%33%11%

Muito pior Pior MelhorA mesma qualidade Muito melhor

34% 38% 17% 11%

Semana 01

Semana 02
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23% 43% 21% 14%

Semana 03

11%28%18%34%9%

Semana 02

Semana 03



Marmitas e pratos prontos via delivery

Lanche da tarde (pipoca/castanha/barrinhas)

Alimentos secos (arroz, feijão, enlatados)

Congelados (carnes, legumes/ empanados)

Alimentos frescos como frutas/ verduras

Não compra Diminuiu Aumentou Não mudou

Após crescimento no levantamento anterior, nesta terceira semana os números de alimentos 
congelados e lanche da tarde mostram um retorno aos níveis iniciais do estudo. Por outro 
lado, a cada semana cresce o número de lares que não mudou a compra de alimentos 
secos, provavelmente por se tratar de um ciclo de compra mais longo.

Consumo de alimentos 
na última semana

Semana 01

Semana 02

58% 19% 15% 8%

51% 20% 15% 14%

Semana 01

Semana 02

24% 17% 32% 27%

22% 16% 29% 33%

Semana 01

Semana 02

Semana 01

Semana 02

Semana 01

Semana 02

2% 30% 35% 33%

3% 32% 33% 32%

3% 11% 53% 33%

3% 11% 55% 31%

5% 11% 55% 28%

5% 13% 48% 34%
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Semana 0359% 20% 9% 13%

Semana 0327% 20% 28% 25%

Semana 031% 11% 62% 26%

Semana 036% 15% 49% 30%

Semana 033% 28% 37% 32%



Consumo de alimentos 
na última semana

Não compra Diminuiu Aumentou Não mudou

17%40%20%23%

Produtos para lanches (como pães e frios) e sucos prontos / refrigerantes 
continuam sua tendência de crescimento de uma semana para outra, assim 
como salsichas/linguiças/embutidos.

Guloseimas (doces, biscoitos recheados e salgadinho)

Sucos prontos e refrigerantes

Peixes e frutos do mar

Produtos para fazer lanches como pães, biscoitos e frios

Pratos prontos congelados do supermercado

Semana 01

Semana 02

23% 19% 24% 33%

21% 18% 22% 39%

Semana 01

Semana 02

36% 18% 25% 21%

18% 25% 23%

Semana 01

Semana 02

Semana 01

Semana 02

Semana 01

Semana 02

72% 10% 11% 7%

68% 11% 12% 9%

34% 20% 37% 9%

37% 21% 32% 9%

10% 14% 35% 40%

8% 13% 34% 45%

Salsichas, linguiças e outros embutidos

Semana 02
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Semana 0322% 17% 23% 38%

Semana 0331% 16% 25% 28%

Semana 0337% 17% 37% 9%

Semana 036% 13% 32% 49%

Semana 0372% 8% 11% 9%

21%39%17%23% Semana 03

34%



Também cresce o percentual 
de pesquisados que realizou lanches 
entre as refeições, mas com 
estabilidade na grande maioria dos 
produtos consumidos – destaque 
apenas para o crescimento 
de “Salgadinhos de pacote / batatas 
chips”.

Os lanches 
entre 
as refeições

59%
Realizou lanches 
na última semana

41%
NÃO fez lanches 
na última semana
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54% - semana 02

46% - semana 02

28%

24%

23%

21%

20%

19%

19%

17%

13%

11%

11%

8%

3%

25%

26%

23%

19%

25%

14%

17%

18%

13%

10%

8%

7%

5%

Tapiocas

Biscoitos salgados

Pão de Queijo

Achocolatados

Salgadinhos de pacote/ batata chips

Vitaminas

Pães feitos em casa

Salgados fritos ou assados (coxinha, esfiha, enrolados, 
empanada e outros)

Bolos prontos industrializados

Gelatinas

Barras de cereais/ castanhas/sementes

Pipoca para preparar no microondas

Pipoca de pacote pronta pra comer

Semana 02 Semana 03
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46%

44%

43%

43%

38%

37%

37%

34%

33%

33%

32%

30%

30%

45%

43%

40%

40%

36%

33%

33%

37%

33%

33%

27%

28%

27%

Frutas/ salada de frutas

Bolos que preparo na minha casa

Produtos para passar no pão (margarina/ manteiga/ requeijão)

Pipoca natural (milho pipoca)

Frios (queijo/ presunto/mortadela, etc)

Doces (industrializados ou caseiros)

Iogurte

Pães industrializados

Sucos prontos e refrigerantes

Chocolates

Ovos/ Ovos mexidos/ Omeletes

Biscoitos recheados

Leite

Os lanches 
entre 
as refeições
(continuação)

Semana 02 Semana 03



Os brasileiros continuam apresentando comportamento de compra estável 
com relação ao principal local de abastecimento da última semana.

Local de compra 
de alimentos

Nesta terceira semana, vemos uma manutenção do “novo” hábito de cozinhar
que parece ter se formado após o isolamento das pessoas devido ao COVID-19.

O hábito de cozinhar mudou?

55%

19%

11%

6%

4%

3%

2%

54%

21%

8%

7%

4%

4%

2%

54%

16%

12%

8%

4%

3%

3%

Supermercado/ hipermercado

Mercadinho/ mercearia do bairro

Atacadista

Hortifruti/sacolão

Loja de conveniencia 

Site delivery

Feira de rua/ Ceasa
Semana 01 Semana 02

44%

28%

18%

5%

4%

39%

31%

21%

4%

5%

38%

30%

19%

7%

6%

Já cozinhava bastante e continuo do mesmo jeito

Cozinhava pouco, mas agora aumentei a frequência de 
cozinhar

Já cozinhava pouco e continuo do mesmo jeito

Não cozinhava antes, mas passei a cozinhar

Não cozinhava antes e continuo não cozinhando

Tracking COVID-19 | Alimentação e bem - estar | Março - Abril 2020

Semana 03

Semana 01 Semana 02 Semana 03



Pediu diretamente 
restaurante / lanchonete, 
através do telefone ou por 
aplicativo do próprio
estabelecimento.

20%

Usou um aplicativo 
de delivery, como 
Ifood, Rappi
e Uber Eats.

19%

Não pediu comida 
na última semana.

61%

Da mesma forma, vemos uma estabilidade na parcela que preparou todas as 
refeições em casa de uma semana pra outra  - apesar de um provável crescimento 
na frequência de pedidos delivery. 

Refeições caseiras 
vs. delivery

40% dos lares pesquisados pediram comida na 
última semana – percentual muito similar se 
comparado à semana anterior.

Delivery 
e os meios 
utilizados

71%

18%

7%

3%

1%

0%

66%

18%

11%

3%

2%

0%

66%

22%

9%

3%

1%

1%

Todas as refeições foram preparadas em casa

A maioria das refeições cozinhamos e pedimos comida 
pronta apenas algumas vezes

Cozinhamos durante a semana e pedimos comida pronta 
apenas no final de semana

Cozinhamos para comer em casa e pedimos comida 
pronta praticamente na mesma proporção

A maioria das refeições pedimos comida pronta e 
cozinhamos apenas algumas vezes

Pedimos comida pronta para todas as refeições

21% 20% 60%

Semana 02

Semana 03

Semana 02

Semana 03

Semana 02

Semana 03
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15% 19% 66%
Semana 01 Semana 01 Semana 01

Semana 01 Semana 02 Semana 03



68%

60%

54% 54%

43%

29% 28%

19%

10%
7%

5%

71%

58%

54%

48% 47%

30%
27%

20%
18%

10%

6% 5%

71%

60%

54%

45%

55%

33%

28%

21%
19%

11%
9% 9%

Ver filmes e 
séries

Organização 
da casa, 
armário e 

outros

Manter 
convivio social 

por meio 
eltrônico

Dormir com 
qualidade

Praticar 
exercícios 

físicos

Evitar 
situações de 
conflito na 

casa

Não fumar/ 
berber em 
excesso

Cursos online Beber um 
pouco para 

relaxar

Atividades 
manuais/ 

artesanato

Meditação/ 
mindfulness

Yoga

6%31%51%12%

Após uma primeira semana de deterioração na percepção 
de saudabilidade, os números desta terceira semana mostram 
estabilidade com relação aos índices de avaliação da alimentação.

A alimentação é saudável 
neste momento?

Nada saudável Um pouco saudável Extremamente saudávelMuito saudável

Como manter 
o bem-estar?

8%38%46%8%Semana 01

Semana 02

**Não foi perguntado na primeira onda 

**
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Vemos novamente um aumento significativo na prática de exercícios físicos 
na última semana, em detrimento de uma aparente piora na qualidade do 
sono desde o início deste levantamento. 

5%34%50%11%Semana 03

Semana 01 Semana 02 Semana 03



Possível saturação? Redes sociais como 
Instragram, Whatsapp e Facebook vêm 
caindo gradativamente semana após semana  
- no mesmo período, Sites de Notícias e Sites 
sobre alimentação ganham força.

Informação sobre 
alimentos e saúde

43%

39%

34%

33%

29%

28%

25%

21%

10%

10%

9%

7%

5%

46%

36%

30%

30%

28%

27%

28%

23%

10%

13%

12%

6%

5%

37%

40%

34%

26%

25%

24%

31%

23%

10%

12%

9%

5%

5%

Instagram

Sites de notícias

TV aberta

Whatsapp

TV pos assinatura

Facebook

Sites sobre alimentação

Canais especialistas no Youtube

Jornais/ revistas

Outros canais do Youtube

Influenciadores/ Blogs

Rádio

Tweeter
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Semana 01 Semana 02 Semana 03



49%

32%

6% 4%
1% 3% 3% 1%

40%

27%

5%

13%

4%
0% 2% 0%

10%

38%

30%

2%

9%
3% 3% 1% 0%

14%

Vitamina C Complexo 
polivitaminico/ 
multivitaminas

Ômegas 3, 6 e 9 Vitamina D Complexo B Suplemento de 
Zinco

Vitamina A Suplemento de 
ferro

Outros

Semana após semana, o número de pesquisados que declaram tomar suplementos 
e vitaminas permanece estável –principalmente pelo consumo de vitamina C 
e de complexos polivitamínicos.

Como ficou o uso de 
suplementos e vitaminas?

Passaram 
a consumir 
suplementos 
e vitaminas

16%

17%

Semana 02

Semana 03

**Não foi perguntado na primeira onda 

**

NÃO
consomem 
suplementos 
e vitaminas

84%

83%

Semana 02

Semana 03

Os brasileiros continuam preocupados com a imunidade –
reforçando sua busca por comer bem e de forma adequada. 

Como cuidam da imunidade?

41%

14%

10%

4%

31%

45%

10%

8%

4%

33%

Estou apenas comendo bem/ de forma adequada

Mudei a alimentação e estou comendo alimentos mais nutritivos

Não mudou a alimentação, apenas começou a tomar suplementos

Mudei a alimentação e estou tomando vitaminas

Não estou fazendo nada

Semana 02
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21%
Semana 01

79%
Semana 01

Semana 01 Semana 02

Semana 03
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Fale com a gente

alexandre@tech.fitandrea@rgnutri.com.br
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