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Go Fresh e Spoleto apostam em
saladas nas praças de alimentação

Patrícia Cançado

Asúltimasmudançasnocardá-
pio do McDonald’s deram um
sinal de alerta às cozinhas das
grandes redes do mundo intei-
ro: o consumidor está cansado
de comida gordurosa, açucara-
daepouconutritiva.Apatrulha
ao junk food foi omelhor aliado
que os donos do Wraps pode-
riamter.Comumapropostaan-
ti-McDonald’s,Marcelo Ferraz
e Caio Mesquita lotaram casas
emSão Paulo. Agora, três anos
apósainauguraçãodaprimeira
das nove lojas do Wraps, a du-
pla se prepara para inaugurar,
em abril, uma segunda rede – a
GoFresh–,especializadaemco-
mida rápida e saudável.
A Go Fresh, ao contrário do

Wraps, seráuma típica redede
fast food. Ela seguirá o modelo
clássicodaspraçasdealimenta-
ção de shopping center: lojas
pequenas, sem garçom, com
preços em conta e entrega ex-
pressa. A diferença é o foco em

refeições balanceadas. No ca-
so, salada, carne grelhada e
pães especiais.
A rede vai estrear com três

lojas próprias em São Paulo,
masoplanoéfranquearomode-
lo a partir do primeiro ano de
funcionamento. Das 50 lojas
previstas para serem abertas
em quatro anos, dois terços se-
rão franquias. O motivo da op-
ção é econômico. “Como cada
loja é uma microempresa, os
custostributárioseadministra-
tivos caem. Quase todas as re-
des funcionam assim”, explica
Ferraz. “Nesse modelo, a com-
petição por custo é enorme.”
A nova proposta atraiu dois

sócios do ramo, com participa-
ção em outras cadeias de fast
food. Os nomes, por enquanto,
sãomantidos sob sigilo. O inte-
resse desses sócios revela o po-
tencialdonegócio. “Ademanda
é enorme. Basta olhar a curva
decrescimentodosprodutosor-
gânicos, funcionais e light. Só
nãoexistemaindamuitosmode-

losdefastfoodbemdesenvol-
vidos no Brasil”, diz o sócio
sênior da consultoria Gou-
vêa de Souza e MD, Alberto
Serrentino.“HáredesnaEu-
ropa dandomuito certo.”
Oimpériodaspizzasedos

sanduíches está ameaçado.
No Brasil, a Go Fresh é uma
das precursoras dessa nova
ondadecomidasaudável.Ho-
je, é quase obrigatório as re-
des de fast food mostrarem
preocupaçãoemoferecerre-
feições sem gordura trans e
agrotóxicos, com mais sala-
das e menos frituras. “Cada
vez mais as pessoas irão às
praças de alimentação para
comer comida light e saudá-
vel”, diz opresidenteda rede
Spoleto, EduardoOurivio.
AredeSpoleto,queemoi-

to anos abriu 160 lojas no
País e sete no exterior, nas-
ceu com essa preocupação.
Ourivio, um surfista nas ho-
ras vagas, diz que só usamo-
lhos caseiros, azeite extra-
virgem e massa italiana nos
pratos montados pelos pró-
prios clientes.
Emjaneiro,oSpoletopas-

sou a explorar melhor esse
conceito, aumentandoas op-
ções de salada e informando
aosclientesqueelastambém
são estrelas do cardápio.
“Apesar de vender salada
desdeocomeço,muitagente
nãosabia.Comamudança, o
consumo quase dobrou em
relaçãoàmédiado trimestre
anterior”, diz Ourivio. No
ano passado, a rede já havia
vendido mais de 1 milhão de
saladas. Agora, quem come
no Spoleto verá dicas de ali-
mentação saudável nos for-
rosdepapeldasbandejas.Si-
nal dos tempos. ●

Desenvolvimento tecnológico abre novo campo de negócios para empresas da área de saúde

Renato Cruz

OsclientesdoGabinetedeEco-
grafiaeRadiologia (Gaer), loca-
lizado na cidade do Porto, em
Portugal, não imaginam que
seus exames fazem uma via-
gemtransatlânticaparaquese-
jampreparados os laudos.O la-
boratório Fleury, em São Pau-
lo, recebe as imagens digitais
de raios X, tomografia e resso-
nância magnética do instituto
português e envia de volta, em
até 48 horas, o relatório com a
leitura dos exames.
“Antes de nos procurar, o
doutorManoelReis,doGaer,te-
veumaexperiência comaÍndia
e não ficou satisfeito”, explica
José Marcelo de Oliveira, dire-
tordoCentrodeDiagnósticodo
Fleury. “Teveproblemas coma
língua e a qualidade do servi-
ço.” Com isso, resolveu procu-
raroBrasilparafecharumacor-
dodetelerradiologia.Osprimei-
ros relatórios do Fleury para
Portugal foram feitos no come-
ço do segundo semestre de
2006. A expectativa é realizar
10mil laudos este ano.
O avanço das tecnologias da
informação e da comunicação
cria oportunidades para oBra-
sil exportar serviços não so-
mentenasáreasrelacionadasa
elas. Em seu livro O Mundo É
Plano, o jornalista americano
Thomas Friedman relata o ca-
so de hospitais pequenos emé-
diosdosEstadosUnidosquees-
tão terceirizando a leitura de
imagensradiológicasparaaÍn-
dia e a Austrália.
“Nós não temos a vantagem
do fuso horário”, afirma Olivei-
ra. “Mas estamos trabalhando
para reduzir o prazo de envio
do laudo. Na próxima fase, em
queatenderemoshospitais,ore-
latóriomédicoficaráprontoem
atéumahora.”OFleuryprojeta
que,emcincoanos,5%darecei-
ta de seu centro de diagnóstico

virá de contratos externos, o
equivalente a R$ 6 milhões ou
R$ 7milhões por ano.

OPORTUNIDADES
Ainda na área de saúde, exis-
tem grandes oportunidades no
Brasilparaaexportaçãodeser-
viços para a indústria farma-
cêutica. “Este mercado de out-
sourcing (terceirização) movi-
menta mais de US$ 70 bilhões
por ano em todo omundo, sen-
do cerca de US$ 40 bilhões em
fabricação”, aponta o consul-
tor Hitendra Patel, doMonitor
Group, que participa amanhã
do evento Brasil Outsourcing,

emSão Paulo.
Patel vê oportunidades para
oBrasilnoscontratosdetercei-
rizaçãodepesquisa e degeren-
ciamentode informaçãopara a
indústria farmacêutica. Para
ele, os principais desafios para
o País são algumas vantagens
competitivas da China e da Ín-
dia, como o tamanho de seus
mercados locais, aagressivida-
dedas empresasdesses países,
a língua inglesa, o customenor
na Índia e a eficiência de fabri-
cação na China.
Uma área em que o Brasil já
temalgumatradiçãoéadeestu-
dos clínicos, para testes de no-

vos medicamentos. “Dentro da
Merck, o Brasil é o terceiro
maior centro domundo, depois
dos Estados Unidos e do Cana-
dá”, diz João Sanches, diretor
de Comunicações da Merck.
Atualmente, a empresa tem 30
projetos em andamento no
País, com 4,5 mil pacientes e
120 centros participantes. O
Brasil analisa mostras vindas
de toda aAmérica Latina.
“Temoscentrosdeexcelente
qualidade, mas temos perdido
espaço rapidamente por entra-
ves regulatórios”, explica San-
ches. Os estudos clínicos preci-
samdaaprovaçãodoComissão

NacionaldeÉticaemPesqui-
sa (Conep) do Conselho Na-
cionaldeSaúdeedaAgência
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). “Aaprovação
deumestudolevadeseisme-
ses a um ano no Brasil. Em
outrospaísesdaAméricaLa-
tina, leva trêsmeses.Nãoes-
tamos pedindo para facilitar
ou flexibilizar regras.” A de-
moradosreguladores,noen-
tanto, temfeitooPaísperder
contratos externos. ●

FRANQUIAS

CONCEITO-FerrazusouaexperiênciadoWrapspara criaraGoFresh

Aposentados
daVarigtêm
reduçãonos
pagamentos

CONSULTAÀDISTÂNCIA-OneuroradiologistaAntonioRocha(àesq.) eodiretordoFleury, JoséOliveira, analisamexameenviadodePortugal

AVIAÇÃO

EDUARDO NICOLAU/AE-1/1/2006
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ROBSON FERNANDJES/AE-22/2/2007

Alberto Komatsu
RIO

Os aposentados daVarig parti-
cipantesdofundodepensãoAe-
rus tiveram20%dereduçãoem
seusbenefíciosnosúltimosdois
meses.Grandepartedeles jávi-
nha recebendo apenas 50% de
suas aposentadorias desde
meados de abril de 2006, quan-
doosdoisplanosdaVarigentra-
ram emprocesso de liquidação
por falta de reservas. Só a com-
panhia deve quase R$ 3 bilhões
de contribuições. Agora, os 9,5
mil ex-funcionários só têm ga-
rantia de receber até abril.
A redução nos benefícios em
janeiro foi resultado de um cál-
culo das reservas individuais
de cada beneficiário, segundo a
presidente do Sindicato Nacio-
nal dos Aeronautas, Graziella
Baggio. Em fevereiro, o segun-
dodesconto foi comunicadope-
lo interventor e liquidante do
Aerus, José da Silva CrespoFi-
lho.Pormeiodecomunicadodi-
vulgado no último dia 16, ele in-
formaqueaReceitaFederal re-
gistrou recolhimentomenor de
PIS, no valor de R$ 59milhões,
alémdeoutrosgastos,que leva-
ramaumaprovisão total deR$
78milhões, o que reduziu o ati-
vo líquido do fundo. Por isso, lí-
deres sindicais e aposentados
têmaudiêncianodia7demarço
com a Presidência da Repúbli-
ca para discutir o assunto.
O plano 1 da Varig, que paga
50%dosbenefícios,temsobrevi-
da até abril. O plano 2, que tem
garantido 70% dos benefícios,
tinhaprevisãodeexistênciaaté
2010, mas, segundo Graziella,
porcausadareduçãodosativos
edoprocessodeliquidação,nos
dois casos a garantia de recur-
sos só vai até abril.
A Secretaria de Previdência
Complementar (SPC) informa
que os participantes do Aerus
cujos benefícios estavam pre-
vistos para se encerrarem em
março, receberão sua última
parcelanodia 3deabril. “Masa
situaçãopodesemodificarcaso
o interventor consiga liquidar
mais bens sem liquidez”. ●
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