
TelefónicanãoquercontrolarTelecomItalia
A Telefónica não exercerá opção de compra para aumentar a 100%

sua participação na Telco, a holding que controla a Telecom Italia,

disse o presidente do conselho do grupo espanhol, Cesar Alierta.

O chairman afirmou esperar que outros investidores mantenham

suas participações até fevereiro de 2015 e que que não há planos

para combinar a TIM Participações com a Telefônica Brasil. Reuters

O mercado de fast-food cresce ra-
pidamente no Brasil e neste ano de-
verá alcançar um faturamento de
R$ 50 bilhões, alta de 82%, em va-
lores, se comparado com o ano de
2008. Serão nada menos que 406
mil pontos de venda, informa um
relatório divulgado pela Mintel,
empresa britânica de pesquisa e in-
teligência de mercado presente em
dez países e que completará, em
dezembro, um ano no país. E as
previsões são ainda mais animado-
ras, revela o levantamento. A Min-
tel prevê um crescimento de 47%
no número de lojas de fast-food no
Brasil, estimando que haverá 480
mil estabelecimentos até 2018,
quando o faturamento do mercado
alcançará R$ 75 bilhões.

O crescimento será, em gran-
de parte, impulsionado pelos pla-
nos das principais cadeias de res-
taurantes, que estão expandindo
seus modelos de franquia, cres-
cendo para cidades menores e
ampliando espaço na Região Nor-

deste. “No entanto, as empresas
que pretendem investir nessas
áreas do país precisam conside-
rar os desafios em relação à distri-
buição e às preferências dos pala-
dares regionais. Ao mesmo tem-
po que muitos consumidores me-
lhoram o seu poder aquisitivo,
ainda existe um elevado percen-
tual de brasileiros dos grupos so-
cioeconômicos D e E que não fre-
quentam as cadeias de fast-
food”, explica Jean Manuel Gon-
çalves, analista sênior do setor ali-
mentício da Mintel.

A rede Burguer King é uma das
que está em busca de novos merca-
dos. Ariel Grunkraut, diretor de
Marketing da marca, destaca que a
presença no Nordeste ainda é tími-
da e que o plano da empresa é che-
gar a mil estabelecimentos até
2016.“Atualmente são 352 pontos
de venda pelo país. O aumento do
emprego e da renda ajuda muito.
Hoje, 30% das pessoas se alimen-
tam fora de casa com frequência.
NosEUA,estepercentualestánaca-
sa dos 40%. E devemos chegar ao
número dos norte-americanos, o

quequerdizerqueexisteespaçopa-
ra expansão”, diz o executivo.

Já o diretor geral da marca
Bob´s, Marcello Farrel, afirma que
o foco da empresa está nas cidades
do interior. Com mil pontos de
venda, a rede planeja abrir 200
unidades por ano até 2017. “O fo-
co de crescimento continua na in-
teriorização, com a possibilidade
de abertura de lojas em cidades
com até 60 mil habitantes.”

Oconsumo defast-food no Bra-
sil é visto como um deleite, para
muitos consumidores, assinala a
pesquisa. A maioria dos brasileiros
consome fast-food durante seu
tempo de lazer nos fins de semana
(34%) ou durante o almoço em dias
dasemana(33%).Ojantaraindaes-
tá longe de ser uma opção em lan-
chonetes de fast-food (12%). Atrair
clientes dos grupos socioeconômi-
cosmenos favorecidos éum desafio
para as cadeias de comida rápida. O
preço é questão crucial, já que 23%
dosconsumidoresafirmamquepre-
ferem comprar em um estabeleci-
mento tipo fast-food por ser mais
barato que um restaurante comum.

O consumo em cadeias de fast
food no Brasil tem como
principal termômetro o
desempenho da economia,
afirma o professor de
pós-graduação da Fundação
Armando Alvares Penteado
(FAAP), Antonio Sá. Porém, diz
ele, não é apenas esse o
principal motor para o
desenvolvimento desse
mercado. As mudanças na vida
do consumidor, cada vez mais
apressado e sem tempo para
refeições completas acaba
sendo “atraído” pelos sabores
e novidades das fast food.

“ Soma-se a isso a
participação cada vezmaior das
mulheres no mercado de
trabalho, o que, portanto, as
afasta das atividades de preparo
de comida em casa. Assim, essas
redes acabam por ser uma outra
opção também”, diz o professor.
“Mas a grande mudança que
visualizo neste mercado, e que
por sinal pode potencializar o
crescimento das redes de fast
food, é a alimentação saudável”,
completa ele.

Sá afirma que, apesar da
falta de tempo, o consumidor
vem aprendendo muito sobre
como se alimentar melhor.

“Há uma preocupação
crescente para o número de
doenças associadas à má
alimentação e o fast food ainda
pode avançar muito neste
sentido. Hoje, o segmento
ainda está bastante associado
a uma alimentação pobre em
nutrientes e que, em geral,
afeta a saúde dos clientes. Mas
estas redes podem crescer
ainda mais quando
conseguirem que sua imagem
esteja associada também à
saudabilidade”,acrescenta.

Essas empresas de fast food
podem ainda trazer toques de
sofisticação, algo mais
gourmet aos produtos, com
sabores diferenciados,
permitindo aos consumidores
que possa degustar uma
comida diferenciada e com
preços justos. Comida rápida,
de fácil acesso, saudável e com
ótimo sabor. Esta é a receita
que o professor enxerga para o
fast food do futuro.

Sobre a entrada de novas
marcas internacionais no país,
o professor destaca que o
território está aberto, já que
muitas das redes oferecem
mais do que o bom e velho
hambúrguer, carro-chefe das
fast food por aqui. A canadense
Pita Pit, de sanduíches no
estilo libanês, abriu loja em
Salvador recentemente

SimonDawson/Bloomberg
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Redes de fast-food vão
faturar R$ 75 bi em 2018

Mais mulheres
no trabalho,
maior consumo

R$75bi
Projeçãodefaturamentoparao
setoraté2018nopaís,segundoa
empresabritânicadepesquisae
inteligênciademercadoMintel.

12%
Percentualdeconsumidores
brasileirosquevãoaumfast-food
parajantar.Horáriosde
funcionamentomaisamplose
pratosmais levespoderão
incentivaroconsumoànoite.

TELECOM

AredeBurguerKingquerchegaramil filiaisaté2016,comfoconoNordeste,ondeconsiderasuapresença“tímida”.Hoje,são352lojas

Estudo mostra que potencial de expansão do segmento no Brasil ainda é grande. Desafio é

diminuir os preços e ampliar a presença para atrair mais consumidores das classes C, D e E

 Segunda-feira, 18 de novembro, 2013 Brasil Econômico 13

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 nov. 2013, Empresas, p. 13.
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