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Este relatório analisa as seguintes áreas
• Compra e frequência de consumo de carnes e carnes vegetais

“A alta nos preços das carnes,

• Compra de tipos/formatos de carnes e carnes vegetais

especialmente a bovina, tem

• Mudança no consumo de carnes e carnes vegetais

obrigado a maioria dos

• Interesse e motivações para o consumo de carnes vegetais

consumidores a encontrar

Apesar de constituírem item de primeira importância na alimentação
dos brasileiros, o alto preço das proteínas de origem animal tem
obrigado os brasileiros a comprarem opções mais baratas, diminuir o

substitutos mais baratos como
carne de frango, suína, ovos,

consumo das proteínas animais ou deixar de consumi-las por completo.

cortes mais baratos e miúdos. As

Nesse cenário, formatos mais em conta, como linguiças e salsichas,

marcas podem investir em kits,

carnes mais baratas, como suína e de frango, e cortes e partes como

promoções e formatos que tornem

miúdos, são alternativas que têm ganhado espaço como alternativa.

as proteínas animais e suas
alternativas mais acessíveis.”
– Ana Paula Gilsogamo, Analista
Sênior de Alimentos e Bebidas
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recomendações de especialistas permitem
que nossos clientes tomem melhores decisões
de negócios com mais rapidez.
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