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Cada vez mais fora de casa
Impulsionado por mudanças econômicas e comportamentais, o mercado de refeições fora 
do lar cresceu 219,4% na última década – e não dá nenhum sinal de desaquecimento

Por JOSÉ GABRIEL NAVARRO jnavarro@grupomm.com.br

Crescimento acelerado da classe C, 
maior presença das mulheres no mer-

cado de trabalho, turismo em alta. Soma-
dos, esses três fatores têm feito um nú-
mero cada vez maior de brasileiros co-
mer fora de casa, contribuindo decisiva-
mente para o setor de refeições, também 
chamado de food service pelos especia-
listas, crescer 219% entre 2000 e 2010, se-
gundo levantamento inédito da Associa-
ção Brasileira das Indústrias da Alimen-
tação (Abia), obtido com exclusividade 
por Meio & Mensagem. 

Das redes de fast food às multinacio-
nais especializadas em cozinhas indus-
triais, que atendem empresas médias e 
grandes, nunca os garçons, cozinheiros 
e atendentes foram tão solicitados como 
nos últimos tempos.

“A tendência é o food service represen-
tar 50% da indústria de alimentos, como 
nos EUA, na Europa, nas economias mais 
desenvolvidas de modo geral”, avalia Jean 
Louis Gallego, presidente da comissão de 
food service da Abia.

Mesmo com volume de vendas infe-
rior ao do varejo (veja o gráfico na pági-
na seguinte), esse segmento da indústria 
alimentícia apresenta crescimento mais 
rápido: média de 12,3% ao ano, ante 11% 
ao ano no caso do varejo. 

Bom no curto prazo, o desempe-
nho tem boa chance de manter o vi-
gor. “Eventos como Rock in Rio, Olim-
píada em 2016 e Copa em 2014, soma-
dos ao crescimento do Nordeste, mos-
tram o Brasil como um potencial sendo 

descoberto. Não há desaceleração em 
vista nos próximos seis anos”, avalia o 
consultor José Carlos Peluso, diretor sê-
nior da Alvarez & Marsal.

Diretamente ligado à renda disponível 
para consumo e aos humores do merca-
do de trabalho, a expansão do food ser-
vice no País entrou em rota ascendente 
a partir da estabilização do Plano Real, 
em 1994, com fôlego ampliado nos últi-
mos três anos.

Outros consultores ouvidos por Meio 
& Mensagem andam igualmente otimis-
tas. Eles apontam a maior quantidade de 
jovens que deixam a casa dos pais, graças 
ao maior dinamismo da economia, como 
a grande tendência de público consumi-
dor. Mais uma vez, o Brasil segue tardia-
mente uma tendência já verificada nos 
países ricos.

Comida rápida
“As franquias do setor de alimentos 

cresceram 39,9% no ano passado, lide-
radas por Cacau Show, Subway e Burger 
King, nesta ordem. O McDonald’s, a fran-
quia com maior faturamento do merca-
do brasileiro, depois de fechar alguns res-
taurantes para classe C porque ela havia 
decaído, voltou com força, inclusive por 
causa dos aumentos salariais bem acima 
da inflação”, diz Ricardo Camargo, dire-
tor executivo da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF).

Os exemplos são muitos. O Giraffas 
e o Habib’s, que sempre apostaram no 
preço baixo, seguem se beneficiando 

com o inchaço da nova classe média. 
Giraffas — que “cresce entre 22% e 25% 
nos últimos anos”, segundo o diretor exe-
cutivo da rede, Cláudio Miccieli — tem 
mais de 350 unidades no País. Pretende 
abrir outras 50 neste ano, inclusive três 
em Miami, nos EUA. “Esperamos faturar 
R$ 600 milhões em 2011”, diz Miccieli.

Com crescimento de 17% no ano pas-
sado, o Habib´s deve abrir até 50 novas 
franquias neste ano, com investimen-
to de R$ 50 milhões em publicidade. E 
números de dar água na boca dos em-
presários. O recém-lançado bolinho de 
bacalhau da rede, por exemplo, vendeu 

12 milhões de unidades em março, se-
gundo o presidente do grupo, Antonio 
Alberto Saraiva. O segredo, ele diz, está 
em massificar. “Somos o segundo fatu-
ramento em rede de fast food no Bra-
sil, com 200 milhões de clientes no ano 
passado. Nem lançamos um produto 
novo que não possa ser multiplicado 
por um milhão.”

Diante da concorrência crescente, ca-
be às redes encontrar seu nicho de es-
pecialização. “A grande vantagem com-
petitiva do Bob’s é o portfólio de tipos 
de loja, de quiosques até drive-thrus, 
porque podemos entrar em mercados 
menores antes das outras. Com o [san-
duíche] Big Bob e o milk shake, mes-
mo as unidades pequenas têm suces-
so. Tanto, que somos a única que es-
tá presente em todos os Estados brasi-
leiros”, garante Marcello Farrel, diretor 
da marca. Segundo ele, o crescimento 
da empresa está na casa dos dois dígi-
tos desde 2009, resultado que pretende 
repetir em 2011.

Mitos e fatos
O boom da alimentação fora de casa 

não gera apenas bons negócios. Tem ge-
rado alguns equívocos, e ao menos dois 
mitos circulam com insistência na mídia. 
O primeiro é o de que a alta dos preços 
dos alimentos tende a ser compensado 
diante do lançamento de combos popu-
lares capazes de conquistar adeptos nas 
praças de alimentação. 

“O que ocorre é o inverso. Quando exis-
te promoção em fast food, ela está muito 
mais ligada a ganhar algo do que a bai-
xar preços. Essa briga de recuperação de 
margem, na verdade, é ilusória: o consu-
midor segue pagando mais e, quando não 
participa da promoção, paga pela parte 
de quem participa”, explica Peluso, da Al-
varez & Marsal.

O segundo mito está em um possível 
esfriamento do setor diante da alta ge-
neralizada. “Nos últimos anos, a infla-
ção dos alimentos foi de 12,2%, prati-
camente o dobro da média, que foi de 
6,4%”, diz Antonio Evaldo Comune, co-
ordenador do Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe). “Mas as 
pessoas não vão comprar menos porque 
a demanda está sustentada por uma mu-
dança de hábito na sociedade, que le-
va mais gente a comer fora. O mercado 
também compensa uma matéria-prima 
com outra, como com o arroz, que não 
tem apresentado grandes altas.”
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Peluso, da Alvarez & Marsal: crescimento sustentável nos próximos anos

Na rede Habib’s, a expectativa é abrir 50 lojas e investir R$ 50 milhões em publicidade, em 2011, para manter o ritmo de crescimento 
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Nas empresas, os restaurantes giram R$ 11 bi
O negócio das refeições coletivas cresce com a maior oferta de empregos formais 

Com mais gente trabalhando (o IBGE re-
gistrou, em março, o menor índice de de-

semprego da série histórica iniciada em 2002, 
de 6,5%) e, proporcionalmente, mais mulhe-
res na ativa, os restaurantes industriais tam-
bém surfam a boa onda. Em 2010, o merca-
do brasileiro de refeições coletivas movimen-
tou R$ 10,8 bilhões, volume 10% maior que 
o de 2009, segundo a Associação Brasileira 
das Empresas de Refeições Coletivas (Aberc).

A GRSA, do britânico Compass Group, é 
considerada a maior desse ramo, com 17% 
de market share no Brasil, e faturamento de-
clarado de R$ 1,6 bilhão em 2010. A atuação 
da empresa vai além dos refeitórios corpo-
rativos, inclui o licenciamento de operações 
alimentares no Terminal Rodoviário Tietê, 
em São Paulo, o maior da América Latina, e 
prestação de serviços terceirizados.

Esses serviços paralelos, aliás, têm si-
do o diferencial mais presente nas com-
panhias do segmento de cozinha indus-
trial. A francesa Sodexo também foi além 
da comida há mais de dez anos, com re-
ceita de R$ 945 milhões em 2010 no Bra-
sil e previsão de crescer 25% neste ano. 

A ideia por trás dos serviços extras é ofe-
recer um pacote completo para os clientes, 
da jardinagem à motivação de funcioná-
rios, aproveitando o ambiente corporati-
vo onde circulam. Mais promissora, con-
tudo, é a operação offshore.

No offshore, são instalados restaurantes 
em hotéis marítimos e plataformas de pe-
tróleo, consideradas mais auspiciosas gra-
ças às descobertas na camada de pré-sal e 
às perspectivas do setor petrolífero no País.

A GRSA trouxe sua marca especializa-
da em offshore ao Brasil em janeiro. Com 
investimento de R$ 1,5 milhão, foi cons-
truída uma base em Macaé (RJ). “Já aten-
demos seis plataformas de petróleo por 
lá. E 400 no mundo”, diz Lilian Del Buo-
no, gerente de comunicação corporativa 
e responsabilidade social da GRSA. “Não 
só a Petrobras é importante. Há várias 
empresas na área de prospecção, inclu-
sive em outros países. Estamos presen-
tes em Cingapura, Coreia do Sul e Chi-
na”, diz Fabio Maynard, diretor da Sode-
xo. Segundo ele, a empresa inclui até ser-
viços de recreação e lavanderia nos pa-
cotes para clientes em alto-mar.  (JGN)

Faturamento da Indústria da Alimentação no País (em R$ bilhões)
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Fonte: Abia

A GRSA, do grupo britânico Compass, que atua tambem em empresas e plataformas de petróleo. A companhia detém 17% de participação de mercado no Brasil 
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O prazer de sentar para uma refeição
A professora Livia Barbosa é nome-chave na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM). Sua trajetó-
ria, no entanto, teve início nas Ciências Sociais, onde aprendeu a aplicar a estatística à análise dos problemas da sociedade. 
Diretora do Centro de Altos Estudos de Propaganda e Marketing da escola, Livia participa de pesquisas sobre hábitos ali-
mentares há anos. Ela falou ao Meio & Mensagem sobre os motivos que levam mais gente a optar por um restaurante, 
padaria, bar ou lanchonete, na hora em que decidem se alimentar.

Meio & Mensagem — Existe, de fato, um 
movimento de mais jovens indo morar 
sozinhos, tendência que aumentaria o 
consumo nos restaurantes?
Livia Barbosa — Não. O que existe 
é um processo de individualização: 
mesmo com condições econômicas, 
muitos jovens ficam nas casas dos 
pais, onde possuem uma estrutura 
completa de serviços e podem gastar 
tudo o que ganham consigo mesmos. 
Então, o setor de food service vai in-
vestir em porções menores e indivi-
duais, mesmo que sejam consumidas 
por pessoas que morem com a famí-
lia. Já tivemos épocas de estabilidade, 
quando ninguém ia morar sozinho. 

Hoje há uma ideologia que permite 
que se saia de casa sem quebrar os la-
ços familiares. Uma parcela de jovens 
está saindo por uma nova ideologia.

M & M  —  O s  “ s o l i t á r i o s”  j á  f o r m a m 
parcela social importante em economias 
maduras. Há mais preocupação, nessas 
sociedades, em se atender melhor quem 
vive só?
Livia — A sociedade norte-america-
na, por exemplo, provê uma quanti-
dade maior de serviços a quem mora 
só, porque lá sair de casa e construir 
a própria trajetória não é algo de ho-
je. A família não funciona como aqui, 
provendo uma rede de apoio e segu-

rança. Lá, a comunidade ocupa o lu-
gar da família.

M&M — A aproximação de uma marca 
com esse público deve se dar por meio 
de ações cíclicas, devido à chegada de 
novos jovens a cada geração?
Livia — Pode ser, no caso dos jovens, 
mas não no caso das pessoas com mais 
de 50 anos (59% dos solitários, segundo a 
PNAD/2008). É preciso não esquecer que 
viver sozinho hoje não é mais um estig-
ma. Muitas mulheres optam por não ca-
sar e não ter filhos. Comer fora, na socie-
dade contemporânea, não é apenas uma 
pratica dos solitários. É lazer, esta é a gran-
de diferença.   (JGN)
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