
as refeições rápidas nas ruas, as classes C e D movimentam 
US$ 127 bilhões em toda a América Latina. Anualmente, os 
consumidores gastam em média US$ 720 em quiosques, 
botecos e até no mercado informal. Um estudo realizado 
pelo McCann Worldgroup, em maio deste ano, com o tema 

"Comida na rua" e publicado no final de julho, revelou como as pessoas se 
relacionam com a alimentação fora de casa em 25 cidades de 18 países da 
América Latina. "O mercado da comida e da bebida de rua é invisível. Não 
tem Nielsen que vá para a rua analisar como é feita a comercialização nas 
barracas e quiosques, como os produtos são consumidos e qual é o com
portamento deles" diz Aloísio Pinto, VP de planejamento da WMcCann, 
que liderou a pesquisa no Brasil. 
De modo geral, os brasileiros comem com menor frequência nas ruas, se 
comparados a quem vive em outros países latino-americanos. 36% dos en
trevistados no Brasil afirmaram comer pelo menos uma vez por semana 
fora de casa. Estão no topo da lista Peru, com 46%, Argentina, com 44%, 

e México, com 43%. Os quiosques são o maior 
ponto de consumo por aqui (78%) e na Argen
tina (73,5%). Em Porto Rico, existem mais carri
nhos de comida (41,5%). 
Em comum, todos buscam uma comidinha sa
borosa quando estão na rua. A qualidade, no 
entanto, para os brasileiros e argentinos, está no 
que se faz em casa. Já para os guatemaltecos e 
para os chilenos, a diferença entre os alimentos 
preparados em casa e na rua é o carinho com 
que aqueles são preparados. Os entrevistados 
afirmam que não têm receio de passar mal por
que geralmente o produto está cozido. Os chile
nos vão além: ignoram questões de higiene se a 
comida estiver realmente apetitosa. Para eles, a 
rua não é o local certo para exigir padrões para 
o preparo. 
O que não é o caso de mexicanos e guatemalte
cos, que, segundo a pesquisa, encontram com 
facilidade comidas saudáveis em carros e quios
ques de frutas. Nestes últimos, são oferecidos 
até aditivos para os sucos como complementos 
vitamínicos. Em Porto Rico, devido à crise eco
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nômica, os antigos donos de restaurantes migraram para os quiosques. Eles 
vendem pratos sofisticados nesses locais. 

O BRASILEIRO E A ALIMENTAÇÃO 
Pinto explica que existem algumas peculiaridades da comida de rua no Brasil. 
A relação de quem vive aqui mudou conforme foram sendo aprovadas res
trições que endureceram a venda de alimentos fora. Um exemplo é a Lei n° 
11.309, regulamentada em 2002, que tornou a atividade dos ambulantes mais 
limitada. Os poucos trabalhadores que permaneceram na função fazem isso 
em horários alternativos. "As receitas são pré-preparadas, como coxinhas e 
pão de queijo. Essa pasteurização fez com que a identidade cultural brasileira 
se perdesse." 
O estudo proprietário identificou 10 percepções sobre esse mercado, que ain
da não é devidamente explorado pelas grandes empresas. As entrevistas foram 
realizadas em São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, foram feitas em 
45 pontos e no Rio em 15. 
Na capital carioca, mais do que em São Paulo, os consumidores do mercado 
de rua costumam comer em pé. O boca a boca dos produtos oferecidos pe
los pequenos comércios e pelos informais é essencial para o sucesso dos ne
gócios. Um freguês satisfeito com o bolinho de bacalhau, por exemplo, pode 
fazer um quiosque virar ponto de referência do bairro. Outra estratégia de 
marketing utilizada por experiência adquirida é o diferencial. Cada um busca 
uma receita secreta para fazer um molho especial ou uma pimenta imperdí-

vel. "O comércio de comida nas ruas é um mun
do de improviso. Tem linguagem própria e, para 
uma marca entrar nesse universo, é preciso se 
readaptar" diz Pinto. 
A relação de cada um com a comida muda de 
acordo com a ocasião. Na rua, existe uma busca 
pela recompensa imediata. Em casa, celebra-se 
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a união. "A saudabilidade é vista como prazer imediato, capaz de aliviar ten
sões, descontrair e injetar energia. Lá, tudo se perdoa, tudo é permitido, nada 
gera culpa. Existe a visão de que o que é preparado por alguém é melhor do 
que os produtos industrializados, como os salgadinhos." 

AS 10 VERDADES 
A primeira percepção é a de que as marcas são quase invisíveis. Os entrevis
tados chegaram a confundi-las com categorias de produto quando o assunto 
era saúde e bem-estar, sendo que 20% não se lembraram de nenhuma marca 
de bebida e 26% de nenhuma comida. Frases como "a única marca é água" ou 
"saudável é arroz e feijão que tem 'sustança"' apareceram durante o estudo. 
A Nestlé, porém, foi a marca relacionada à saúde mais citada na pesquisa, com 
37% de menções, seguida de Danone, com 14%, e outras marcas locais com 
12%. A Coca-Cola lidera a lembrança dos consumidores em termos de bebida 
saudável, com 36% das menções, seguido de Danone e Nestlé. "A comida de 
rua é preparada por alguém, seja a pizza ou o pão de queijo. Por isso, as pesso
as não lembram de marcas." 
O segundo ponto é a escolha do local onde se vai comer. Não é algo criterioso 
em relação à melhor receita ou o estabelecimento mais ajeitado. É apenas uma 
questão de tempo. Quem está com pressa olha ao redor e identifica onde vai 
gastar menos tempo para se alimentar. O olhar marqueteiro dos comerciantes 
também está na fidelização dos clientes. A terceira característica recorrente é 
que a intimidade com os consumidores - o fato, por exemplo, de o vendedor 
saber o nome de quem compra lá - faz com que eles queiram voltar e também 
recomendar. "Para eles é um aval de segurança. Sabem que se comerem não 
vão passar mal." 
Outra jogada de marketing é a venda casada dos produtos. A oferta de um sal
gado mais um refrigerante é bem vista. Um dos entrevistados disse se sentir 
"mais recarregado e leve ao mesmo tempo" Assim como os chilenos, os brasi
leiros não se prendem à precariedade de higiene de muitos estabelecimentos. 
Ou seja, a quinta constatação é de que o que os olhos não veem, o coração 
não sente. Um dos entrevistados chegou a dizer "Eu sei que faz mal, mas não 
dá para trazer comida de casa. Prefiro passar mal do que comer comida fria" 
A sexta verdade é o tempero encontrado nas comidinhas na rua, que é diferen

te em comparação ao de casa. Nessa análise, o sabor 
do que foi preparado por outra pessoa é bem me
lhor. A fritura, a gordura e o carboidrato são irresistí
veis. Enquanto no Rio de Janeiro havia o discurso de 
preocupação com a saúde, que não era repassada 
para o hábito, em São Paulo essa atenção nem exis
tia. Na sétima verdade, portanto, os entrevistados 
cariocas tinham culpa por não manter hábitos sau
dáveis, mas preconizavam a falta de tempo como vi
lão. "Passar fome é que não é saudável" reiterou um 
dos entrevistados. 
Oitavo ponto: os sucos açucarados vendidos nos 
estabelecimentos são vistos como balizadores do 
equilíbrio, quando alguém enfia o pé na jaca ao 
comer alguma fritura. Além desses refrescos, os 
refrigerantes com sabor de fruta também contam 
com esse privilégio. Uma fala curiosa surgiu: "Eu 
tomo Sprite porque tem lima, e limão queima a 
gordurinha" Essa falta de compreensão sobre o que 
realmente faz bem à saúde é o nono paradigma da 
comida nas ruas. Há quem acredite que um ingre
diente natural no alimento já o faz ser saudável. 
Por fim, a sensação de bem-estar é se sentir bem no 
momento presente. As marcas citadas como ligadas 
à saúde geralmente são associadas ao prazer, como 
McDonald's, Coca-Cola, e, por incrível que pareça, 
cervejas e pingas. Em toda a América Latina, mais 
de 2,5 mil funcionários das diversas agências dis
tribuídas na região saíram às ruas para observar as 
refeições feitas rapidamente. O critério para análise 
era de que as pessoas despendessem de, no máxi
mo, 30 minutos para comer, gastassem no máximo 
US$ 5 e comessem em áreas com concentração das 
classes C e D. Este foi o primeiro estudo de uma l i 
nha de pesquisa intitulada de "Thuth about Street" 
em que será incentivada a ida dos funcionários às 
ruas para estudar outros hábitos. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 737, p. 42-44, ago. 2012.
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Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 737, p. , ago. 2012.




