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Cristiano Eloi

Que o brasileiro adora comer
pizza todo mundo sabe. Mas
uma pesquisa realizada pela
Abia - Associação Brasileira
das Indústrias de Alimentação
com o propósito de identificar
os hábitos da alimentação fora
do lar em restaurantes detec-
tou que, além de as pizzarias
serem os lugares mais procu-
rados quando não se quer co-
zinhar em casa, os brasileiros
da classe C preferem a comida
caseira, pois acreditam que ela
é mais confiável do que a que
se consome fora do lar. Por sua
vez, o público que está mais
acostumado a freqüentar res-
taurantes é aquele formado pe-
los homens da classe A. De
acordo com o levantamento,
69% dos entrevistados costu-
mam ir a restaurantes pelo
menos uma vez por mês. O re-
sultado está acima dos 56%
obtidos na última pesquisa, re-

alizada no segundo semestre
de 2005. Para chegar a essas
conclusões, o Instituto Ipsos, por
encomenda da Abia, entrevis-
tou mais de 700 pessoas das
classes A, B e C nas regiões
metropolitanas de São Paulo e
do Rio de Janeiro no segundo
semestre do ano passado. O
universo pesquisado represen-
ta uma amostra de mais de 10
milhões de pessoas.

O levantamento detectou uma
grande oportunidade para se
aumentar a freqüência das
mulheres em restaurantes. Mais
de 34% da população femini-
na não tem o hábito de ir a res-
taurantes. O mesmo acontece
na classe C, quando 38% des-
se segmento da população não
costuma comer fora de casa. A
pesquisa também ressalta o
aumento da freqüência nos res-
taurantes nos dois últimos anos.
No ano passado, as vendas que
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as indústrias fizeram para o mercado de food service atingi-
ram o montante de R$ 50,3 bilhões, enquanto o mercado
de alimentação fora do lar movimentou R$ 106 bilhões. Nes-
te ano, o aumento da produtividade e a entrada de novas
indústrias deverão movimentar o cenário e fazer as vendas
crescerem. "Todo mundo quer entrar nesse mercado, fazen-
do embalagens específicas ou produtos adequados para
cada necessidade de consumo. Por enquanto, 25% da pro-
dução de alimentos é destinada ao mercado de food servi-
ce, o que demonstra que temos espaço para crescer em um
ritmo chinês nos próximos anos", acredita Edmundo Klotz,
presidente da Abia.

No ano passado, a indústria de alimentos obteve uma re-
ceita de R$ 230,6 bilhões, um crescimento de 10,6% em
comparação com 2006. Desse total, R$ 196,2 bilhões fo-
ram obtidos com as vendas de alimentos, enquanto o setor
de bebidas ficou com R$ 34,4 bilhões. As exportações re-
presentaram 25% do total e a comercialização no mercado
interno foi responsável por 75% da demanda.

Os derivados de carne apresentaram 18,5% de crescimen-
to percentual em comparação com 2006, e atingiram um
montante de R$ 50,8 bilhões em vendas, sendo responsá-
veis pela maior parte da comercialização dessa indústria. Os
cafés, chás e cereais obtiveram 6% de incremento e atingi-
ram R$ 24,7 bilhões em vendas.

Para este ano, impulsionada pelo aumento do crédito, pelo
crescimento do número de empregos formais e pela melho-
ria da renda média anual da população, a indústria de alimen-
tos projeta obter um incremento real de até 4% nas vendas e
de até 4,5% na produção. Isso com um aproveitamento máxi-
mo de todos os canais de venda: atacados, supermercados e
food service. "A diversificação é uma tendência para escapar
do poder de barganha que as grandes redes têm perante as
indústrias, e do aperto que elas exercem", revela Klotz.

Outras tendências apontadas no que se refere ao consu-
mo de alimentos dentro dos lares no Brasil são os produtos
orgânicos, os alimentos processados nutritivos e fortaleci-
dos, os diets e lights, os pratos prontos e semiprontos, os
sucos de frutas prontos para beber e os alimentos funcio-
nais. Klotz acredita que os produtos orgânicos são modis-
mos, mas, com a correria da vida moderna, a inserção da
mulher no mercado de trabalho e a falta de tempo para o
preparo de alimentos, o food service também tem bastante
espaço para crescer dentro dos domicílios. Nos restauran-
tes, a profissionalização dará o tom do crescimento nos pró-
ximos anos. "Antigamente, qualquer pessoa abria um res-
taurante, mas atualmente o mercado pede uma gestão pro-
fissionalizada, e aquele que não estiver preparado vai que-
brar", comenta.
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