
LUCRO
SABOROSO
COM A AMPLIAÇÃO DO FOOD

SERViCE NO BRASIL. EMPRE-

SÁRIOS BUSCAM MANEIRAS

DE FÍDELIZAR CLIENTES

E AUMENTAR SEUS GANHOS

omer fora de casa não é mais apenas uma
.questão de lazer, mas uma necessidade. Com
'a correria da vida moderna, as pessoas pas-

saram a ter menos tempo para se alimentar, o que
iniciou nos últimos dez anos a forte aceleração de
crescimento do food service, no Brasil. O mercado
apresentou urna evolução de 318,9% no último triê-
nio, números três vezes maiores que o PIB (Produto
Interno Bruto) brasileiro. Atualmente, este segmen-
to representa aproximadamente 2,4% do PIB nacio-
nal. Pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) constataram que, cada vez mais,
as pessoas se alimentam fora de casa.

"Os brasileiros gastam cerca de R$ 70 bilhões
por ano com a alimentação fora-de-casa. Se so-
mados os gastos das.empresas com vales-refei-
ção oferecidos aos seus funcionários, da ordem
de RS 14 bilhões, mais os gastos não cadastra-
dos, como os feitos com a alimentação informal
f e m barracas de rua) , esse número pode chegar
a R$ 100 bilhões por ano", explica o consultor de
mercado de alimentação fora do lar e diretor da
ECD Consultoria, Enzo Donna.

O especialista acrescenta que as empre-
sas precisam se preparar para atender ao
crescimento do food service, pois dentro de

10 ou 12 anos será preciso servir 80 milhões
de refeições fora-de-casa por dia. Hoje são
servidos cerca de 47 milhões de refeições.

Atentas a este setor que não pára de gerar lu-
cros, grandes empresas preparam produtos que
al iem consumo e refeição. Os cartões pré-pagos
e de fidelizaçào, por exemplo, têm aumentado
o consumo em estabelecimentos comerciais em
até 40%, segundo dados da E-Safetrdnsfer. A em-
presa é responsável pelo pré-pago SmartLoyalty,
um sistema de meios de pagamento off-line que
reúne a estrutura mais convenciona] de um cartão
pré-pago eletrônico e o processo de fidelização.

Para o gerente de Marketing da E-Safetransfer,
Dayyán Morandi, o sistema apresenta resultados
positivos, como na lanchonete Memphis Burger,
em São Paulo, onde o consumo médio dos clien-
tes aumentou até 40% após a implantação dos
cartões smart card.

"Hoje, mais de 200 clientes do Memphis Burger
uti l izam o cartão de fidelidade. Cerca de 90% dos
portadores do cartão retornaram, no primeiro mês,
para consumo e recarga do cartão com créditos",
ressalta o proprietário da casa, Renato Noschese.
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Segundo o CEO da E-Safetransfer, NeissanMo-

nadjem, os cartões trazem grande retorno aos es-

tabelecimentos e são simples de implantar, pois

funcionam através de um sistema de gestão que

administra a emissão e a circulação dos smart

cards, além de oferecer a opção de ativação do

módulo de pré-pago através do armazenamento

antecipado de créditos.

"A leitura do saldo do cartão, a efetivação de

cargas e recargas e as funções de venda e consu-

mo são realizadas em um terminal off-line, facili-

tando a operação, já que não precisa de conexão

com a Internet nem com uma linha telefônica",

afirma Morandi.

O sistema também permite, através do módulo

Cash PC, a ativação de campanhas de marketing e

fidelidade. O mesmo cartão pode armazenar, além

dos créditos, bônus promocionais por freqüência e

consumo, descontos e milhagens, facilitando, assim,

a criação de campanhas de fidelizaçào de clientes.

"Passamos a recebervalores antecipadamente,

de nossos clientes, e conseguimos preparar me-

lhor o nosso fluxo de caixa e planejar as próximas

ações promocionais que serão feitas exclusiva-

mente para aqueles clientes que já possuem o

Memphis Card", conclui Noschese.

PÔS SEM FIO
No ramo da alimentação, a VisaNet também

diversificou sua rede de atendimento e fechou

com a Nestlé uma parceria que prevê a aceitação

de cartões de crédito e débito na venda de sorve-

tes pela orla do Rio de Janeiro.

As primeiras operações neste sentido foram

"OS BRASILEIROS GASTAM CERCA

DE R$ 70 BILHÕES POR ANO COM A

ALIMENTAÇÃO FORA-DE-CASA"

ENZO DONNA, DIRETOR DA ECD CONSULTORIA

iniciadas nas férias de julho e a intenção da em-

presa é ter no mínimo 60 carrinhos de sorvete

Nestlé com um PÔS sem rio, no próximo verão.

De acordo com o diretor executivo comercial

e de Marketing da VisaNet, Eduardo Gouveia, o

objetivo é expandir e ampliar a iniciativa para

as principais praias brasileiras. "Sabemos que

o consumo de sorvete é muito grande no verão.

Efetuar essa compra por um meio eletrônico de

pagamento é muito mais seguro, rápido e fácil do

que fazê-lo com dinheiro ou cheque. O banhista

ganha tempo e comodidade", diz ele.

O executivo explica, ainda, que a aceitação de

cartões nos carrinhos da Nestlé também beneficia-

rá diretamente a fabricante, pois deve gerar incre-

mento nas vendas. Além disso, com menos dinhei-

ro em caixa o vendedor terá mais segurança.

Segundo a assessoria de imprensa da Visa-

Net, alguns vendedores de refrigerantes, bebi-

das alcoólicas e pastéis que possuem o alva-

rá da prefeitura também já fazem vendas com

cartão de débito e crédito. "Normalmente as

pessoas não levam muito dinheiro para a praia,

e oferecer uma transação eletrônica com o pé

na areia fideliza o cliente, que muitas vezes au-

menta o consumo. Os comerciantes que utili-

zam os terminais móveis nas praias estão mui-

to satisfeitos", afirma Gouveia.
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