Origen i proximitat:
consum i perspectives comercials
Ramon Sentmartí
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MOSTRA I METODOLOGIA
CONSUMIDORS
Metodologia

Enquesta quantitativa en línia
mitjançant un panell de consumidors.

DISTRIBUÏDORS
Enquesta quantitativa en línia
adreçada a BBDD de distribuïdors de
Prodeca.
Entrevistes qualitatives entre actors
de la gran distribució.

PRODUCTORS
Enquesta quantitativa en línia
sobre BBDD de productors adherits
al segell “Venda de proximitat” del
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural.

Àmbit

Catalunya

Catalunya

Catalunya

Univers

Responsables compra d’alimentació,
homes i dones entre 25 i 65 anys

Distribuïdors de productes
locals i de proximitat

Productors amb segell
“Venda de proximitat”

Distribució

4 demarcacions catalanes a raó del
70% Barcelona i 10% la resta de
demarcacions.

Mida mostra

502 entrevistes.

89 entrevistes.

100 entrevistes.

Error mostra*

+4,4%

+10,4%

+9,8%

(*) Determinat assumint els criteris i principis del mostreig aleatori simple, per a un nivell de confiança del 95% i en la hipòtesi més desfavorable
(p=q=50)
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QUÈ HEM OBSERVAT?
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CONSUMIDORS

DISTRIBUCIÓ

45,8%

77,6%

cistella mensual
és de producte local

comercialitza
producte local

9 de cada 10

predomina carn i
embotits, vi i cava,
productes làctics,
fruites i hortalisses

creu imprescindible
comprar producte local

PRODUCTORS
AMB SEGELL
“VENDA DE
PROXIMITAT”

1.470M€*
vendes estimades

3,85%**
volum de negoci sector
agroalimentari

El producte local
guanya
protagonisme a
la cistella de la
compra i a
l’oferta de la
distribució

8,9%***
total despesa del
consumidor en alimentació
i begudes.

* Estimació amb dades Registre mercantil via SABI 2020.
** Mapeig sector agroalimentari de Catalunya 2020.
*** Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016, any 2020
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CONSUMIDORS

DISTRIBUCIÓ

7 de cada 10

3 de cada 4

relaciona concepte de “proximitat”
amb proximitat geogràfica

distribuïdors enquestats relaciona l’atribut
“proximitat” amb el concepte de distància

Es relaciona menys amb altres
valors del producte

Característiques del producte en
un segon pla

Percepció
clarament lligada
a proximitat
geogràfica
(demarcació i
Catalunya) per
damunt de
conceptes
relacionats amb
les
característiques
del producte
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CONSUMIDORS

DISTRIBUCIÓ

L'aspecte econòmic, afavorir
l'economia local i donar suport
als petits productors és el més
ben valorat dels productes locals,
per sobre de la frescor, qualitat o
confiança.

GRAN DISTRIBUCIÓ
L’atribut proximitat és un element de
màrqueting molt potent per generar
lligams amb el consumidor

El segell “Venda de proximitat”
representa una manera de fer i, com
altres distintius, suposa un valor afegit.

El més ben
valorat: els valors
emocionals lligats
als productors i al
territori. Frescor,
qualitat del
producte es
consideren
característiques
intrínseques del
producte local
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CONSUMIDORS

DISTRIBUCIÓ

3 de cada 4

35,3%

prefereixen l’establiment físic i on
compra la resta de productes

disposa de córners específics per
productes locals i de proximitat

19% compra en línia
5% ho fa habitualment
7 de cada 10
coneix plataformes de
compra en línia

PRODUCTORS
AMB SEGELL
“VENDA DE
PROXIMITAT”

43%

57%

particulars

distribució

67%
ven en línia

3 de cada 4
rep comandes a través d’altres
canals no presencials
(WhatsApp, telèfon, xarxes
socials, etc.)

21%

8%

7%

botigues
tradicionals

Horeca

gran
distribució

19%

La comoditat,
diversitat/
varietat de
productes i la
confiança:
aspectes més
valorats

ven en línia

15%

6%

botiga en línia pròpia plataforma aliena
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CONSUMIDORS
El preu i les
dificultats d’accés

Desconfiança del que es
mostra (en línia) i el que
arriba a casa

DISTRIBUCIÓ
Les dificultats de coneixement i
d’accés als productors locals

Percepció de preus
més elevats

PRODUCTORS
AMB SEGELL
“VENDA DE
PROXIMITAT”
La gestió de comandes a
domicili, logística, la manca
de presència a Internet i la
capacitat d’oferir un servei
d’atenció al client.

Percepció de
preu més elevat,
manca de
coneixement
d’oferta/accés;
logística en la
gestió de
comandes
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CONSUMIDORS

DISTRIBUCIÓ

37,5%

31%

ha comprat més
producte local

ha detectat augment
de la compra de la
“clientela local” i de les
vendes en línia

GRAN
DISTRIBUCIÓ
Moments de saturació i
alhora penalització a qui
no oferia venda en línia
Retorn però nivells per
sobre de la prepandèmia

PRODUCTORS AMB
SEGELL “VENDA
DE PROXIMITAT”

+ 5,3%
2021 respecte 2020

Incidència de la
Pandèmia i
context en la
compra de
producte local i
de “proximitat”
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CONSUMIDORS

DISTRIBUCIÓ

+13,4%
Afirmen que amb
més accessibilitat
compraran més
producte local

en els propers 3 anys
valor diferencial: millora
posicionament davant la
competència
Procés de substitució de les
“grans marques” en els lineals

PRODUCTORS
AMB SEGELL
“VENDA DE
PROXIMITAT”

+14,9%
en els propers 3 anys
Millores accés als consumidors
finals, distribució i horeca

Percepció
generalitzada de
les bones
expectatives:
el consum de
productes locals
i de “proximitat”
ha vingut per
quedar-se
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ÀREES DE TREBALL PRODECA
CERCA
D’OPORTUNITATS I
NOUS MERCATS

ACTUACIONS B2B
PRESENCIALS, ONLINE,
HÍBRIDES
FIRES
INTERNACIONALS

XARXA TÈCNICS
ANTENES PROMOCIÓ
COMERCIAL
AGROALIMENTARI
MERCATS
ESTRATÈGICS

MARCA
AGROALIMENTÀRIA I
SINERGIES AMB
GASTRONOMIA

ÀREES DE TREBALL
IMPULS COMERÇ DIGITALITZACIÓ
PRODUCTORS
LOCALS

PROJECTES
EUROPEUS DE
PROMOCIÓ
AGROALIMENTÀRIA

INFORMACIÓ,
FORMACIO I
ASSESSORAMENT
TÈCNIC A LES
EMPRESES

PLANS I
ESPECIALITZACIÓ
SECTORIAL

SINERGIES
AGENTS AMB
INCIDÈNCIA EN EL
SECTOR
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MOLTES GRÀCIES!
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