
PESQUISA EXCLUSIVA

Supermercadistas descobriram a
importância do foodservice e
a vantagem de explorá-lo na
rotisseria, que registrou crescimento
de 130% nos últimos dois anos,
aponta a pesquisa realizada pela
equipe de Enzo Carro Donna, diretor
da Fast Food.

A ROTISSERIA
CRESCEU 130%
A

mudança no estilo de vida das famílias
brasileiras deu forças à rotisseria. A
correria diária encurtou o período
dedicado ao preparo das refeições e
reduziu também o tempo para o lazer.
Para atender a esses consumidores, o
supermercado investiu em praticidade

no formato rotisseria, que já responde por 5,7% do
faturamento das lojas pesquisadas.

A pesquisa, feita com exclusividade para Giro News pela
equipe de consultoria de Enzo Carro Donna, diretor da
empresa de logística Fast Food, mostra ainda uma grande
diferença entre as rotisserias. Mesmo em supermercados da
mesma rede, são observadas estruturas diferentes, alguns
com rotisseria muito desenvolvida, outros sem balcões
refrigerados ou réchauds.

Outra diferença percebida é entre os níveis das rotisserias.
Algumas são especializadas em pratos sofisticados, como
trutas, filé mignon e arenque, por exemplo, enquanto outras

26 GIRO NEWS ABR, 2005

limitam-se a oferecer apenas o básico, como frango assado,
pizza e sanduíche.

O atendimento verificado na pesquisa também sofre al-
terações. Nas grandes redes, deixa a desejar, enquanto que
em supermercados voltados ao público das classes A e B é
impecável. Foi notado que existe interesse em alterar esse
panorama, realizando treinamentos, anotando as reclamações
dos clientes e tentando reparar os erros.

Uma grande tendência observada e já comentada anteriormente
é a presença de mesas e cadeiras nas rotisserias, o que des-
pertaria a vontade de consumir no local e fazer as refeições nos
supermercados, especialmente no horário de almoço.

Essas foram algumas das conclusões dessa pesquisa
exclusiva sobre rotisserias de supermercados, realizada nos
meses de setembro e outubro de 2004. O estudo envolveu
visitas a 24 supermercados da Grande São Paulo.

Confira nas próximas páginas os resultados desta pes-
quisa exclusiva e saiba como pegar carona no sucesso do
foodservice.



47% dos entrevistados declararam
que a montagem do cardápio e a
formulação das receitas são
responsabilidade da matriz da rede.
Percebe-se que em 12% das
rotisserias o cardápio é elaborado
por uma pessoa que não tem
qualificação adequada
para a tarefa.
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Apenas 13% dos entrevistados declararam que
ainda não existem consumidores da rotisseria. Esta é
uma tendência desse mercado que está fazendo com
que os supermercados se adaptem às necessidades
dos clientes, como, por exemplo, colocando mesas e
cadeiras no local.

O cliente da rotisseria é fiel, depois que experimenta
passa a comprar sempre, chega até a dar sugestões de
cardápios e serviços, geralmente muito bem aceitas.
Ele cria "vínculo" com os funcionários.

A praticidade é o grande triunfo da rotisseria,com
29% dos entrevistados declarando ser esse o maior
atrativo para os consumidores. É possível perceber, pelos
resultados apresentados nesse gráfico, que o consumidor
também fica atento para o produto que está consumindo
e a forma como é atendido.

Anúncio



As rotisserias estão investindo na apresentação, na
diversificação e na qualidade dos produtos oferecidos.
Os supermercados também têm se preocupado com
o atendimento, porque estão atentos em responder às
expectativas dos clientes.

O preço da rotisseria também apareceu como um dos
atrativos, já que uma refeição tem custo mais acessível
na rotisseria em comparação a um restaurante. Por
isso, principalmente no almoço, os consumidores estão
preferindo as rotisserias.
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Anúncio

Fonte: Giro News, ano 9, n. 107, p. 26-29, abr. 2005.




