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AO LONGO
DO ANO
DE 2020,
acompanhamos a alimentação
e o bem-estar dos brasileiros após
o isolamento por conta do COVID19. E o que vimos foi uma grande
transformação nos hábitos
alimentares dos lares pesquisados,
seja na evolução da relação com
a comida ou até mesmo a flutuação
na escolha dos grupos de alimentos
consumidos.
No início da quarentena, notamos
uma maior consciência para
o isolamento social total da casa – o
que ocasionou drásticas mudanças
na rotina da casa e na forma de se
alimentar. Na prática, o isolamento
levou o escritório para a casa, os
filhos deixaram de ir à escola e
grande parte teve que se adaptar
para alimentar todos os membros
da família durante todas as
refeições; o que certamente gerou
um novo hábito alimentar neste
mesmo período.
Porém, após quase 10 meses de
isolamento, 7 em cada 10 domicílios
pesquisados declaram ter retornado
total ou parcialmente à sua rotina
de trabalho e afazeres fora de casa.
Com isso, 27% declara que a
alimentação já voltou ao normal
pré-pandemia – enquanto o “novo
padrão” pós-pandemia ainda
continua para aproximadamente
40% dos lares.
Durante o período analisado,
também vimos que nos primeiros
meses da pandemia surgiu um
aumento significativo no hábito de
cozinhar. No entanto, com
a flexibilização do isolamento
e a volta da rotina de trabalho,
o patamar de pessoas que declaram
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que preparam todas as refeições em
casa caiu bruscamente de 70% para
aproximadamente 40%.
Além disso, os brasileiros também
descobriram novos canais como o
delivery – e este número não parou de
crescer ao longo dos últimos 6 meses.
Esta tendência de retorno à rotina fez
com que o consumo de alimentos
frescos como frutas e verduras tenha
aumentado para aproximadamente
50% dos pesquisados nos últimos 3
meses, enquanto alimentos
congelados (carnes, legumes,
empanados), secos (arroz, feijão e
enlatados) e o lanche da tarde
(pipoca, castanhas, barrinhas)
apresentaram tendência de queda no
mesmo período.
Da mesma forma, vemos uma
desaceleração no consumo de
produtos para lanches como como
pães e frios, mesmo cenário verificado
para os sucos prontos, refrigerantes
e guloseimas como doces e biscoitos
recheados. Por outro lado, marmitas,
pratos delivery continuam sua
escalada de crescimento que teve
início em Abril.
A consequência destas mudanças
impactou positivamente a avaliação
da qualidade da alimentação – e a boa
notícia é que após o impacto inicial
negativo em Abril/20, os brasileiros
chegam ao final de 2020 com uma
recuperação positiva desta percepção.
Todo este movimento também trouxe
uma melhora significativa na
autopercepção de saudabilidade
da alimentação entre os brasileiros,
assim como o predomínio de lares
que declaram que a qualidade da sua
alimentação melhorou nos últimos
3 meses.
Neste sentido, vemos que 78%
passaram a se preocupar mais com
a relação entre alimentação e saúde
e 53% dos entrevistados declaram ter

buscado mais informação sobre a
função dos alimentos. A busca por
alimentos FUNCIONAIS e PLANT
BASED aumentou nos últimos
6 meses - e este movimento vai
continuar ascendente segundo
a pesquisa.
Por outro lado, os consumidores
declaram que a busca por alimentos
INDULGENTES vai diminuir.
Neste novo horizonte, 79% dos
brasileiros também aprenderam
que para o bom funcionamento
do organismo é preciso buscar cada
vez mais o equilíbrio entre o corpo
e a mente (como exercícios físicos,
meditação, leitura, descanso
e outros), num cenário onde
a imunidade do corpo e sua relação
com os alimentos será uma
preocupação par 84% dos
entrevistados daqui pra frente
A conscientização da população
parece também começar a passar
por conceitos como origem
e procedência, uma vez que 47%
passam a buscar mais alimentos
de pequenos produtores, tanto para
ajudar na continuidade dos negócios
(51%) quanto pela preocupação com
a procedência dos alimentos (51%).
No meio de tantas mudanças, as
comemorações de Natal também
sentirão o impacto das restrições
impostas pela pandemia do novo
Coronavírus. Neste sentido, 57%
declaram que o Natal terá apenas a
presença das pessoas que moram na
casa, enquanto outros 39% também
terão uma ceia restrita aos familiares
mais próximos. A consequência desta
nova forma de reunir a família trará
mudanças significativas na
quantidade e variedade de pratos
– e eles serão preparados
majoritariamente em casa.
Com todo este cenário de incertezas,
a tradicional confiança dos brasileiros
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por dias melhores parece inabalável:
84% têm boas perspectivas para
a vida em 2021 – principalmente pela
chegada de uma vacina que, segundo
67% dos entrevistados, melhorará
a situação da vida de todos.
A pesquisa abrangeu todas as regiões
brasileiras e foi realizada no período
de 07 a 10 de dezembro de 2020.
A amostra seguiu critérios estatísticos
do perfil populacional brasileiro, em
termos de idade, renda e distribuição
populacional das regiões pesquisadas.
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A situação atual
das casas brasileiras
Após 10 meses de pandemia, 7 em cada 10 domicílios pesquisados
declaram já ter retomado a rotina parcial ou totalmente.

Dezembro 2020

39%

Alguns continuam
em isolamento e outros
já retomaram a rotina
normalmente

33%

Aqui em casa ainda continuamos
todos em isolamento e saindo
apenas para necessidades
básicas
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28%

A vida voltou ao normal
e todos estão saindo de casa
para trabalhar e/ou fazer coisas

Qual a percepção
da alimentação
pós covid-19?

Em abril de 2020

70%
dos brasileiros
reportaram
mudanças
na alimentação

Vimos que no auge do isolamento
em Abril de 2020 mais de 70%
dos brasileiros reportaram
mudanças na alimentação
– e este “novo padrão”
pós-pandemia ainda continua
para aproximadamente 40%.

Dezembro 2020

39%

34%

A alimentação mudou
na casa com a pandemia
e estas mudanças ainda
continuam

27%

A alimentação não mudou
com pandemia e continuamos
seguindo o mesmo padrão

A alimentação mudou no
começo da pandemia, mas
agora já voltamos ao normal

Como ficou
a qualidade
da alimentação?
O impacto do isolamento em Abril de 2020 trouxe inicialmente um sentimento
majoritariamente negativo com relação à qualidade da alimentação – a boa notícia é que os
brasileiros chegam ao final de 2020 com uma recuperação positiva desta percepção.
Abril 2020

9%

34%

18%

28%

11%

Dezembro 2020

7%

Muito pior

20%

27%

Pior

A mesma qualidade
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31%

Melhor

15%

Muito melhor

Consumo dos principais
grupos alimentares
Nos últimos 3 meses, o consumo de alimentos frescos (como frutas e verduras)
apresentaram um aumento significativo, enquanto carnes congeladas, alimentos
secos e produtos para o lanche da tarde apresentam uma movimento de queda.
Enquanto isso, marmitas delivery continuam o crescimento observado desde
o início da pandemia.

Marmitas e pratos prontos via delivery

53%

16%

44%

17%

16%

15%

15%

24%

Abril 2020

Dezembro 2020

Lanche da tarde (pipoca/castanha/barrinhas)

21%
26%

18%

31%

19%

30%

33%

Abril 2020

22%

Dezembro 2020

Alimentos secos (arroz, feijão, enlatados)

11%

2%

55%

32%

23%

3%

60%

Abril 2020

15%

Dezembro 2020

Congelados (carnes, legumes/ empanados)

5%

48%

15%

5%

23%

32%
51%

21%

Abril 2020
Dezembro 2020

Alimentos frescos como frutas/ verduras

29%

2%

1%

13%

Não compra

39%

30%

36%

Diminuiu
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49%

Não mudou

Aumentou

Abril 2020

Dezembro 2020

Consumo dos principais
grupos alimentares
Com a flexibilização do isolamento, a compra de produtos para lanches
(como pães e frios), sucos prontos/ refrigerantes e guloseimas como doces
e biscoitos caiu significativamente ao longo dos últimos 3 meses - assim como
Salsichas/Linguiças/Embutidos.
Guloseimas (doces, biscoitos recheados e salgadinho)

18%

18%

21%

25%

21%

43%
31%

Abril 2020

24%

Dezembro 2020

26%

Abril 2020

Sucos prontos e refrigerantes

29%

19%

29%

25%

26%
28%

18%

Dezembro 2020

Peixes e frutos do mar

17%

31%

38%

14%

24%

14%

46%

15%

Abril 2020

Dezembro 2020

Produtos para fazer lanches como pães, biscoitos e frios

6%

34%

13%
18%

8%

47%
43%

Abril 2020

30%

Dezembro 2020

Pratos prontos congelados do supermercado

69%

9%

69%

11%

14%

8%

15%

6%

Abril 2020
Dezembro 2020

Salsichas, linguiças e outros embutidos

18%

18%

Não compra

16%

46%

27%

20%

43%

Diminuiu
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Não mudou

13%

Aumentou

Abril 2020

Dezembro 2020

Refeições caseiras
vs. delivery
A pandemia trouxe o crescimento do
hábito de pedir comida pronta para variar
as refeições do dia a dia – e este
movimento continuou crescendo em 2020.

62%
Todas as refeições foram preparadas em casa
42%

25%
A maioria das refeições cozinhamos e pedimos comida
pronta apenas algumas vezes
36%

8%
Cozinhamos durante a semana e pedimos comida pronta
apenas no final de semana
11%

2%
Cozinhamos para comer em casa e pedimos comida
pronta praticamente na mesma proporção
5%

2%
A maioria das refeições pedimos comida pronta e
cozinhamos apenas algumas vezes
4%

1%
Pedimos comida pronta para todas as refeições
1%

Abril 2020
Dezembro 2020
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A alimentação
é saudável
neste momento?
Junto com a melhora na avaliação da qualidade
da alimentação, há uma significativa melhora na
autopercepção de saudabilidade da alimentação
entre os brasileiros.

Abril 2020

12%

55%

29%

4%

Dezembro 2020

7%

Nada saudável

46%

Um pouco saudável
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41%

Muito saudável

6%

Extremamente saudável

As mudanças
na busca pela saúde
Aproximadamente 8 em cada 10 entrevistados
estão tentando buscar o equilíbrio entre o corpo
e a mente – mesma proporção que também
declara estar preocupado com a imunidade.
As maiores buscas em relação à saúde, são:
FUNCIONALIDADE
DOS ALIMENTOS

BOM FUNCIONAMENTO
DO CORPO COMO UM TODO

QUALIDADE
DA ALIMENTAÇÃO

53%

78%

40%

Após a pandemia,
passei a buscar mais
informação sobre
a função de cada
alimento no organismo.

Passei a me preocupar
mais com a qualidade
da alimentação
e a relação com
a minha saúde.

Apenas uma
alimentação
nutricionalmente
equilibrada já é o
suficiente para uma
vida saudável.

84%

79%

A imunidade do corpo
e sua relação com os
alimentos será uma
preocupação minha
daqui pra frente.

Para o bom funcionamento
do organismo, tento buscar
cada vez mais o
equilíbrio entre
o corpo e a mente
(como exercícios físicos,
meditação, leitura, descanso
e outros).
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A conscientização da
origem e procedência
Os brasileiros passam a buscar mais alimentos
de PEQUENOS PRODUTORES, tanto para ajudar
na continuidade dos negócios quanto pela
preocupação com a PROCEDÊNCIA DOS ALIMENTOS.

47%

51%

51%

Passei a comprar
mais alimentos
produzidos por
pequenos produtores
da minha cidade/ no
bairro em que vivo.

Quando escolho
um estabelecimento
atualmente, dou
preferência a um
que seja de pequenos
empreendedores
que precisam dar
continuidade
aos negócios.

Atualmente estou
mais preocupada (o)
com a procedência
dos alimentos, por
isso tento comprar
de produtores que
sei onde ficam e como
cultivam os alimentos.
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As tendências
no mundo
dos alimentos
A busca por alimentos
FUNCIONAIS, PLANT BASED
E MÃO NA MASSA aumentou
nos últimos 6 meses – e este
movimento vai continuar
ascendente.

ÚLTIMOS
6 MESES

PRÓXIMOS
6 MESES

Alimentos que tenham uma composição
ou ingredientes que desempenhem uma função
direta para o funcionamento do meu corpo

44%

64%

Alimentos à base de plantas, 100% vegetais,
sem a presença de carne – O que mudou na compra
nos últimos 6 meses?

29%

41%

Alimentos e ingredientes para colocar
a mão na massa e preparar novas receitas

41%

48%

Alimentos gostosos como “recompensa” diante da situação
estressante do dia a dia - O que mudou na compra nos
últimos 6 meses?

29%

8%

A busca por alimentos
INDULGENTES também
aumentou – mas a tendência
é de queda futura.
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Como será o natal
dos lares brasileiros?
Um Natal com restrições e reuniões menores para a
quase totalidade dos entrevistados – neste sentido,
57% declaram que o Natal terá apenas a presença
das pessoas que moram na casa.

57%

39%

4%

A Ceia será apenas
com as pessoas
da casa
(sem convidados).

Teremos uma reunião
de família, mas ela será
mais restrita apenas
com as pessoas mais
próximas.

Faremos uma
grande reunião
familiar como
acontece todos os
anos.
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E o que isso muda
na ceia de natal?
As reuniões com restrições de pessoas
trarão mudanças significativas na quantidade
e variedade de pratos – e eles serão
preparados majoritariamente em casa.

QUANTIDADE E VARIEDADE DE PRATOS

37%
28%
22%
13%

Vai mudar tudo, tanto a
Teremos a mesma
variedade de pratos como a variedade de pratos, mas a
quantidade de comida
quantidade de comida será
menor

Não muda nada,
compraremos os mesmos
alimentos de sempre e na
mesma quantidade

Teremos menos variedade
de pratos, mas a mesma
quantidade de comida

PREPARAÇÃO DA COMIDA

84%

8%

6%

2%

Vamos preparar tudo em casa Vamos preparar a maioria dos Vamos encomendar alguns Vamos encomendar a Ceia de
pratos em casa, mas
pratos em Restaurantes/ Casas
Natal toda pronta em
Restaurantes/ Casas de
buscaremos alguns pratos mais de massas/ Rotisseria e vamos
preparar outros em casa
massas/ Rotisseria
práticos e já prontos no
supermercado
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Qual a perspectiva
para 2021?
84% dos brasileiros acreditam
em boas perspectivas para 2021 –
principalmente pela chegada
de uma vacina que melhorará
a situação (67%).

1%

2%

13%

Péssima

34%

Ruim

Regular

21%

Boa

29%

Ótima

Excelente

E a pandemia
do coronavírus?

67%

22%

11%

Ainda estaremos
com a pandemia,
mas teremos uma
vacina que melhorará
a situação.

A pandemia ainda
estará na mesma
situação que se
encontra atualmente,
com melhoras e pioras
no número de casos.

A pandemia vai
acabar e tudo
voltará ao normal.
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