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“Existem oportunidades no mercado para manter o
interesse do brasileiro em comer fora, como por exemplo,
inovar nos pratos oferecidos (como mais opções de comida
saudável e de sobremesas), oferecer mais rapidez e
programas de fidelidade acessíveis.”
– Naira Sato, Especialista da Área de Alimentação
e Bebidas

Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•

Como ajudar as mulheres de 16-24 anos a economizar tempo quando comem fora de
casa?
Jovens, que já são adeptos da comida pronta, podem aumentar o seu consumo por meio
de aplicativos?
Como manter a frequência das classes AB e C1 em comer fora?

A recessão econômica já está afetando os hábitos dos consumidores brasileiros em comer fora, mas
mais do que trabalhar apenas preço, é importante que o setor de foodservice e a indústria de alimentos
e bebidas estejam cientes de que preço baixo não garante a fidelização de seus clientes. Muitos
consumidores consideram comer fora uma atividade que os ajuda a sair da rotina e como uma forma
de lazer. Por essa razão, a qualidade dos pratos e o serviço são alguns dos pontos aos quais os
estabelecimentos devem estar atentos.
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