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Sim, o fato de o lugar oferecer opções de entretenimento e refeições 
especiais para crianças influencia positivamente a minha decisão
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Nos últimos seis meses, em quais dos seguintes lugares você comeu?
%

70

60

50

40

30

20

10

0
Pizzarias Lanchonetes  

de bairro
Padarias Restaurantes 

por quilo
Barraquinha 

de rua

Sem filhos no domicílio  n      Com filhos no domicílio  n
Base: 1.500 adultos com idade de 16+ 
Fonte: Ipsos Observer Brasil/Mintel — Abril 2013

estudos mintel

Uma mesa para  
chamar de sua 
Potencial de consumo das famílias e do público feminino 
gera novas oportunidades na alimentação fora do lar

Além de contribuir para fortalecer o po-
der de compra dos consumidores, o 

aquecido mercado de trabalho reflete em 
um aumento do número de refeições fei-
tas por indivíduos e famílias fora do lar. 
Com mais pessoas ocupando empregos 
em tempo integral, existe maior oportu-
nidade de se comer fora, tanto por causa 
de maior renda devido ao emprego, mas 
também pelo fato de que esses trabalha-
dores precisarão se alimentar em lugares 
cuja distância do trabalho os permita re-
gressar rapidamente. 

Entretanto, a dinâmica do mercado de 
trabalho também está modificando alguns 
aspectos no consumo relacionado à ali-
mentação fora do lar. Mesmo com maior 
renda, o tempo gasto no trabalho pode 
acabar impactando em hábitos como sair 
para jantar: no estudo Estilos de Vida Con-
venientes, de maio 2013, mais da metade 
(54%) dos entrevistados brasileiros decla-
rou que “no final de um dia de trabalho eu 
geralmente estou exausto demais para gas-
tar tempo em atividades de lazer”.  

Aqueles que optam por comer fora, se-
gundo pesquisa da Mintel, se mostram 
preocupados com o tempo disponível: em 
média, quatro em cada cinco consumido-
res declararam que o tempo é responsável 
por definir o local da refeição. A praticida-
de também é importante, pois a escolha 
do local para comer fora acaba sendo por 
conta da proximidade do lar e também 
pela qualidade do serviço, o que inclui a 
rapidez no atendimento. Para isso, é pos-
sível reduzir o número de pratos no car-
dápio para simplificar o trabalho dos co-
zinheiros. Há também soluções tecnoló-
gicas: por meio de plataformas digitais é 
possível enviar o pedido mais rapidamente 
para a cozinha, ou possibilitar ao público 
fazer sua escolha antes mesmo de chegar 
ao restaurante. Atender com rapidez, ga-
rantindo qualidade, aumenta as chances 
de um cliente voltar ao estabelecimento.

Hoje no Brasil, a participação no mer-
cado de trabalho em tempo integral ain-
da é maior entre os homens. De acordo 
com pesquisa, 62% dos homens declaram 
ter esse tipo de emprego, enquanto entre 

mulheres este número cai para 43%. No 
entanto, números do IBGE apontam pa-
ra o crescimento na participação das mu-
lheres dentre os empregos formais. Com 
salários e benefícios melhores, é provável 
que elas ampliem a frequência com que se 
alimentam em estabelecimentos comer-
ciais, como aconteceu com os homens. 

O relatório de Mudanças nos Hábitos 
Alimentares, de junho de 2013, mostra que 
alimentos e bebidas com benefícios como 
relaxamento e energia podem ser atrativos 
para as mulheres. A busca delas por uma 
alimentação mais holisticamente saudável 
pode ser uma oportunidade para os restau-
rantes ganharem esse público. Alguns ingre-
dientes podem ajudar a trazer esses benefí-
cios de forma mais concreta (guaraná, ca-
momila e capim cidreira, dentre eles), pois 
já possuem benefícios funcionais popular-
mente conhecidos pelos consumidores. 

Entretenimento atrai famílias
Segundo pesquisa, consumidores com 

filhos no domicílio declaram comer fora 
com menos frequência do que consumido-
res sem filhos. O custo pode ser uma bar-
reira para isso, com mais da metade dos 
pais dizendo que escolhe um local porque 
o preço permite levar toda a família (52%). 

Ainda assim, é notório o grande po-
tencial para o desenvolvimento de pro-
postas para alimentação em família fora 
do lar. De acordo com o Censo 2010 do 
IBGE,  um quarto da população é compos-
to de crianças e adolescentes abaixo de 15 
anos de idade, o que representa um pú-
blico de 45,9 milhões de potenciais con-
sumidores. Nesse contexto, restaurantes 
que oferecem opções de entretenimen-
to podem ser fatores de escolha para pais 
com filhos abaixo de 12 anos de idade.

Uma alternativa para os restaurantes é 
oferecer entretenimento para toda a famí-
lia, já que 80% dos pais com filhos até 13 
anos declaram procurar tempo para ativi-
dades em família, de acordo com o estudo 
Estilos de Vida Convenientes. Jantares in-
terativos, comidas para compartilhar em 
família e eventos podem ajudar os estabe-
lecimentos a promover a reunião familiar, 
e assim atrair mais esses consumidores.

Nos Estados Unidos, restaurantes têm 
apostado em máquinas automáticas de 
bebidas da Coca-Cola (Coca-Cola Frees-
tyle), na qual por meio de um painel tou-
ch screen é possível se servir de qualquer 
bebida da marca — e até misturar os sabo-
res. Essa é uma forma divertida de oferecer 
as bebidas para as crianças e adolescentes, 
pois permite que interajam com a máqui-
na e façam suas próprias escolhas. No Bra-
sil, ainda são poucos os estabelecimentos 
que oferecem refil grátis para as bebidas, 
com máquinas que permitem que o próprio 
consumidor se sirva quantas vezes quiser.

Sobre a Mintel
A empresa é fornecedora global 

de inteligência de mídia, consumidor 
e produto. Por mais de 40 anos, 
tem trabalhado na compreensão 
de tendências-chave, oferecendo 
dados exclusivos e análises aos seus 
clientes. Conta com escritórios em 
Chicago, Nova York, Londres, Sydney, 
Xangai, Tóquio, São Paulo e também 
na Índia, Malásia e Cingapura. Mais 
informações em brasil.mintel.com.
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Quais das seguintes razões influenciam você  
na hora de escolher um lugar para comer fora:
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O serviço geral oferecido pelo lugar é bom 
(ex.: gentileza dos funcionários, rapidez, etc.)
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Com maior participação no mercado de trabalho, mulheres têm feito mais refeições fora do lar 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1586, p. 30, 18 nov. 2013.




