
Carlos Tavares assume Peugeot em 2014

Estudamos o mercado
brasileiro e decidimos
investir em uma
oportunidade que
tivesse relação com
o bem estar e fosse
um movimento que
tivesse inovação
e originalidade”

A Peugeot convocou, ontem, representantes dos funcionários e

realizou uma reunião emergencial do Conselho de Administração para

nomear o ex-vice-presidente da Renault, o português Carlos Tavares,

como sucessor de Philippe Varin, disseram fontes. O ex-executivo da

Renault-Nissan, de 55 anos, atuará provisoriamente como o número

dois de Varin antes de assumir a Peugeot em 2014. Com Reuters

CarlosFerreirinha
Sócio da Bentô Store

“

A dupla de empresários Carlos Fer-
reirinha (dono da MCF, consulto-
ria do mercado de luxo) e Carlos
Otávio da Costa vai inaugurar em
dezembro, em São Paulo, a primei-
ra loja especializada em lunch ba-
gs e lunch boxes do Brasil — ou,
em bom português, acessórios
com design para alavancar as
“marmitas chiques” na cidade. A
Bento Store ficará na região dos
Jardins, na esquina da Alameda
Lorena, e abre as portas com 15 for-
necedores exclusivos, de nove paí-
ses diferentes. Vai vender cerca de
100 produtos que antes não eram
encontrados no Brasil. No primei-
ro ano de atuação, o investimento
será de R$ 2 milhões e a meta é,
em 2014, abrir a segunda loja no
Rio, no primeiro semestre .

A inspiração para a escolha do
nome da loja vem da tradição dos
bentôs, uma espécie de marmita
japonesa individual. Um bentô
tradicional tem arroz, peixe ou
carne e legumes cozidos ou em
conserva como acompanhamen-
to. São servidos em bandejas pró-
prias com repartições. Costa e
Ferreirinha perceberam que ca-
da vez mais pessoas levam comi-
da de casa para o trabalho, facul-
dade e academia por diferentes
motivos — desde dietas até a fal-
ta de lugares baratos e de boa qua-
lidade para comer. Por conta dis-
so, decidiram investir nesse filão
que, segundo eles, já é consolida-
do em alguns países.

“Há dois anos eu e Otávio bus-
cávamos uma nova alternativa pa-
ra empreender. E esse foi o meu
primeiro movimento após 12 anos
com a MCF e o primeiro do Otávio
após sua trajetória como executi-
vo do Cinemark. Estudamos o
mercado brasileiro e decidimos in-
vestir em uma oportunidade que
tivesse relação direta ou indireta
com bem estar e, acima de tudo,
fosse um movimento que realmen-
te tivesse inovação e originalida-
de”, diz Carlos Ferreirinha.

Segundo ele, após pesquisas
que duraram pouco mais de um
ano, o interesse pelos produtos
lunchbox saiu do papel e os levou
à decisão de abrir a Bento Store.

Todo o conceito da marca, diz
Ferreirinha, baseia-se na expan-
são por meio de lojas próprias.
Mas também haverá venda em
multimarcas, também a partir de
2014. Os preços variam de R$ 80 a
R$ 300 e há, além das marmitas,
talheres, recipientes para armaze-

nar molhos, bolsas e outros acessó-
rios em que predominam as cores
fortes e o design diferenciado.

“Já temos exclusividade com
os principais fornecedores do
mundo, mas estamos buscando
novas alternativas no mercado in-
ternacional e também aqui no Bra-
sil”, adianta Ferreirinha.

Carlos Otávio da Costa afirma
que o número de pessoas interes-
sadas em ter uma alimentação sau-
dável tem crescido no país. Mas
faltava, como ele mesmo diz, um
“movimento de design e lifestyle
na portabilidade dos alimentos”.

“Temos percebido aumento sig-
nificativo deste filão na Europa e
nos Estados Unidos. A chegada no
Brasil seria uma questão de tempo.
E o que decidimos foi antecipar es-
sa tendência. E chamar a atenção
para o design especial desses pro-
dutos. É algo lúdico que estamos

resgatando na proposta da perso-
nalização da comida”, completa.

No Brasil já existem sites que
ensinam a preparar os produtos
que fazem parte da famosa mar-
mita japonesa. E, em outros paí-
ses, é comum encontrar sites es-
pecializados nesse tipo de produ-
to. Na França, uma das lojas que
funciona com a venda exclusiva
de itens para as ditas marmitas
chiques é a Bento&Co.

O mercado de alimentação fo-
ra do lar no Brasil tem crescido,
assim como também cresce o cus-
to para quem precisa almoçar ou
jantar fora de casa. De acordo
com a Associação das Empresas
de Refeição e Alimentação Convê-
nio para o Trabalhador (Assert),
o preço médio de uma refeição
completa no Brasil — que inclui a
sobremesa e o cafezinho — está
em torno de R$ 27,40.

Reuters/BenoitTessier

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

NÚMEROS

MurilloConstantino

Marmita com nome e sobrenome

R$2mi
Investimentoprevistoparao
primeiroanodefuncionamentoda
BentoStore.Aprimeira loja
começaafuncionaremdezembro.
NoanoqueveméavezdoRioter
suafilialdemarmitaschiques.

15
Númerodefornecedoresde
produtosàvendanaloja.Aotodo,
serãomaisde100itensparatodos
osfins.

Osprodutosàvendanaloja,queabreasportasnopróximodia2, terãopreçosvariandodeR$80aR$300.FilialnoRioseráem2014

MONTADORA

Carlos Ferreirinha e Carlos Otávio da Costa abrem em dezembro a primeira loja conceito dos produtos no país,

a Bento Store. No primeiro ano, a meta é investir R$ 2 milhões no negócio, que já é tendência em outros países
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 nov. 2013, Empresas, p. 17.
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