
       O FOODSERVICEssss 
         PÓS COVID    D 

humanização







FonteFonte

NPS (Grau de Confiança)

72% de queda na confiança em 
restaurantes



Bem Seguro Incerto Nada Seguro

Cafeteria 20 % 46 % 34 %

Balcão em Fast-food 16 % 35 % 49 %

Restaurante (full service) 17 % 45 % 38 %

Self-Service 7 % 24 % 69 %

Quiosques 11 % 40 % 49 %

Lojas de Conveniência 21 % 51 % 28 %

Sorveterias 18 % 46 % 36 %

Padarias 27 % 54 % 19 %

Lanchonetes 19 % 47 % 34 %

Sistema de Operação

Drive-Thru 48 % 42 % 10 %

Destaque aos modelos que refletem maior INsegurança



45%

28%

tipo de Restaurante o consumidor mais CONFIA

Fundamental dar visibilidade dos cuidados 
e gerar confiança.



Quando confiar?

Alta / Muito Alta
Alta / Muito Alta



 
semana

 mêsMeio termo, tomando 
diversas medidas 

próprias de segurança

43%

Senso de Segurança para Consumo na Reabertura



empatia

Comemoração (24%)

Alívio (17%)

Gratidão (10%)

Curiosidade (7%)

Sen
tim

en
to 1 a V

isita



São várias as formas de gerar 
empatia, cidadania e 
acolhimento. 

Cabe a você, gestor, entender 
as expectativas do seu público, 
agir com transparência e 
oferecer a melhor experiência 
possível e dentro do esperado.



  # 1  LIMPEZA

ENCANTAMENTO

  # 2  
  # 3  

Salto de Importância

Limpeza/Higiene era o 
#9 em prioridade



Estabelecimentos 
que estão indo 

além do básico para 
garantir uma 
segurança ao 

cliente

Para onde o 
consumidor irá?





Ações Preventivas  
reabertura

 



Aceito
Não 
Sei

Inconve-
niente

Medir temperatura antes da entrada

Ser proibido de entrar por estar febril

Limitar máx 6-8 pessoas por mesa  / grupo

Acrílico entre operador de caixa e consumidor

Aceitação das ações 
preventivas



E por quanto tempo aceitaria 
as ações preventivas?

55%

prazo indefinido

15%

máximo 05 meses

13%

máximo 02 meses



+ Mudanças:
.

Migração do 
consumo fora 
do lar para 
consumo em 
casa

ANTES DEPOIS Queda na Frequência

Aumento na Frequência



03 Principais cenários de 
mudança com os quais os 
consumidores se identificaram

     72% limpeza e 
higiene

     68% evitarão 
locais com aglomeração

     53% cozinhar 
mais em casa



Qual formato de cardápio 
transmite mais confiança 

nesse momento?

Por receio do vírus e proteção própria
consumidores preferem

MOBILE MENU (no celular)
50%

16% Cardápio normal, mas higienizado a cada uso
12% Menu Board (TV)
11% Menu Individual Descartável
10% Cardápios Digitais (totem, tablets…)







Fonte

Fonte

Fonte

O mercado está 
menos favorável 
ao foodservice





Estátua Fearless Girl

Lucas Judice



Novo Normal

“Os cenários do mercado de 
alimentação fora do lar seguirão 
dinâmicos e voláteis. Esse painel 

traz luz ao contexto de muito 
cuidado e, ao mesmo tempo, de 

positividade esperado pelos 
consumidores na reabertura.

Não será momento para contar das 
suas dores, mas sim, de sorrir e 

receber seus clientes (poucos ou
muitos) com carinho, respeito e 

empatia. 

Ações preventivas não são 
recomendadas, são IMPERATIVAS.
Faça o seu máximo, porque o seu 

melhor não será suficiente!

Cristina Souza



Confiança (ou a falta dela) é o 
sentimento central dos 

consumidores nesse momento de 
retomada.

Velocidade de adaptação (e de 
maneira correta) deve potencializar a 

retomada. Busque se aprofundar sobre 
o novo normal na perspectiva do seu 

cliente. Para cada negócio há uma 
leitura específica

Acolhimento, Empatia e Transparência 
serão fundamentais para gerar 

Encantamento. Crie ações 
direcionadas : alívio, gratidão e 
comemoração são sentimentos 

esperados / desejados

Aprendizados

Limpeza/Higiene são os tópicos de 
maior atenção. Dar visibilidade das 
suas ações será fundamental para a 

escolha do cliente Mobile Menu é uma alternativa tida 
como básica pelos consumidores. 

Digitalize-se!

Consumidores estão na expectativa de 
medidas preventivas, com preferência 

à máscaras faciais, maior 
espaçamento entre as mesas, limpeza 
visível e constante, e disponibilidade 

de álcool em gel. Evitar aglomeração é 
parte da prevenção

Impactos da queda dos macro 
indicadores econômicos intensificarão 
os desafios para recuperação do setor. 
Gastos com tentativa e erro podem ser 

irreparáveis





mailto:fome@almocogratis.com.br

