Pesquisa PMA
”Embora quase metade dos
compradores no Brasil tenha
dito estar comprando mais
frutas e vegetais frescos desde
o início do surto do coronavírus,
as pressões financeiras podem
afetar suas compras nas
próximas semanas.”

Opinião do consumidor
brasileiro durante a
crise do coronavírus
A pesquisa de opinião do consumidor da PMA visa
fornecer informações sobre como a pandemia de
Coronavírus está afetando as tendências de compras
de produtos para o consumidor. Essas são
informações direcionais que podem ajudar a orientar a

— Lauren M Scott
Diretora de Marketing, PMA

PMA e seus membros com suas mensagens aos
consumidores durante essa incerteza..
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Fonte: Produce Marketing Association, 1 de abril de 2020. IPSOS N = 500 compradores.
* Pesquisa realizada entre 500 entrevistados em cada país, maiores de 18 anos que são os principais compradores de alimentos / bebidas
OU compartilham as responsabilidades de compra de alimentos e bebidas com outra pessoa e são responsáveis por pelo menos metade das
compras de alimentos e bebidas. Os resultados não devem ser projetados para toda a população em cada país.
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Pesquisa PMA: Opinião do consumidor
Brasileiro durante a crise do
coronavírus

Por que você diria que está comprando menos produtos frescos?
61%

Estou fazendo compras com menos frequência, por isso estou preocupado com quanto tempo eles vão durar
Estou preocupado com a sua segurança/limpeza

31%

É difícil encontrar o que eu quero nas lojas onde eu compro

1 8%

Custam caro/estou tendo problemas financeiros

42%

Não estou satisfeito com a qualidade disponível onde faço compras

10%

Estou preocupado com o país de origem / onde foi cultivado

8%

Eu não estou tão preocupado com uma alimentação saudável neste momento 7 %
Eu considero comer produtos frescos um prazer neste momento
Estou comprando mais online neste momento e não confio na qualidade dos produtos online
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Quanto você concorda ou discorda das seguintes afirmações?
CONCORDA

Estou preocupado com a segurança/limpeza de produtos frescos neste
momento.

81%

Desde o início do surto, tenho prestado mais atenção no prazo de validade
dos produtos, por isso tento comprar produtos com prazo de validade mais
longo.

70%

É mais provável que eu compre produtos frescos neste momento se vierem
em embalagens fechadas.

58%

Eu considero comer produtos frescos um prazer neste momento.

38%

Desde o início do surto, tenho prestado mais
atenção ao país de origem/onde foi cultivado. 55%
Substituí frutas e legumes congelados ou
49%
enlatados por produtos frescos desde o início do surto.

Preocupações financeiras estão me impedindo de comprar
tantos produtos frescos quanto antes do surto.

58%

Comer de forma saudável diminuiu como prioridade na
minha vida neste momento.

29%

Desde o início do surto do Covid-19, estou menos preocupado
com a dieta da minha família.
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Fonte: Produce Marketing Association, 1 de abril de 2020. IPSOS N = 500 compradores.
* Pesquisa realizada entre 500 entrevistados em cada país, maiores de 18 anos que são os principais compradores de alimentos/bebidas OU
compartilham as responsabilidades de compra de alimentos e bebidas com outra pessoa e são responsáveis por pelo menos metade das
compras de alimentos e bebidas. Os resultados não devem ser projetados para toda a população em cada país.
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