
Redes saudáveis proliferam nas praças de alimentação 
Françoise Terzlan 
 
As praças de alimentação dos shopping centers ainda não são o mundo ideal dos 
nutricionistas, endocrinologistas e cardiologistas, mas começam a perder parte de suas 
calorias e gorduras. De um tempo para cá, ficou mais fácil  o que não significa mais barato  
encontrar pratos mais bem elaborados do ponto de vista nutricional. Com a bandeira da 
alimentação saudável, redes como Wraps, GoFresh, Seletti e Salad Creations multiplicam-se 
para cativar clientes conscientes que realizam uma das refeições longe de casa. 
 
A consultoria ECD Food Service estima que 83% dos brasileiros almoçam na rua. Em 1988, 
essas pessoas gastavam 19,7% de sua despesa total com alimentação fora de casa. Em 2010, 
este índice deve ficar.em torno de 27%. E cardápios mais balanceados estão caindo no gosto 
deste público. "O modelo de alimentação' saudável com prazer, sem dúvida, é o futuro", 
acredita Enzo Donna, diretor da ECD. 
 
É nisso que Marcelo Ferraz, fundador da rede Wraps, também acredita. Criada em 2003, a 
empresa de restaurantes, que hoje tem 12 unidades (10 em São Paulo e dois no Rio de 
Janeiro), aposta no wrap (sanduíche que usa uma massa bem fina e recheios leves) e no 
smoothie (bebida que combina frutas batidas na hora com sorbet ou com fro-zen iogurte 
light), além de saladas e grelhados. "Sempre gostei de me alimentar de maneira saudável. No 
entanto, percebi que havia poucos lugares que ofereciam pratos saudáveis no Brasil. Foi daí 
que surgiu a idéia de criar um wrap americano numa versão saudável e também mais 
gourmet", diz Ferraz, que antes de abrir a rede trabalhava nos Estados Unidos como consultor 
para cadeias de restaurantes do Boston Consulting Group. 
 
Foi então que ele conversou com a chef Carole Crema, que viabilizou a idéia. Além de só usar 
proteínas magras nos sanduíches, a rede conta com uma nutricionista trabalhando em cada 
loja. Para este ano, a meta é abrir mais duas unidades (uma no Rio e a outra no interior de 
São Paulo). A meta de Ferraz é avançar em outras grandes ca- pitais brasileiras, como Brasília. 
Desde a sua abertura, o Wraps cresceu 15% ao ano consecuti-vamente. O faturamento de um 
restaurante fica em torno de R$ 250 mil, com margem de lucro por volta de 15%, O ticket 
médio do Wraps é de R$ 40. 
 
Para chegar a um público mais amplo, há três anos, Ferraz idealizou a GoFresh, com a 
proposta de servir saladas e grelhados em um formato que ele chama de "moderno, rápido e 
com grande liberdade de escolhas e combinações". Nesta rede, o ticket médio por refeição é 
de R$ 20. Hoje, a GoFresh tem três unidades em São Paulo e planeja chegar a 15 unidades até 
2015. Cada loja desta rede fatura R$ 120 mil por mês. 
 
Azeite e canola na chapa 
 
Em 2007, foi a vez de Luis Felipe Campos, com 20 anos de experiência no mercado de 
alimentação, abrir a primeira unidade do Seletti, rede de culinária saudável que contabiliza 
sete lojas em São Paulo e deve fechar o ano com 15. "A tendência de alimentação saudável e 
bem-estar é irreversível. Eu queria abrir um negócio que priorizas-se isso, mas não queria ser 
mais uma rede que vende saladinha, suco e um grelhado", afirma Campos. Isso explica a 
prioriza-ção de pratos sempre coloridos e também o faturamento médio de R$ 110 mil por loja 
por mês. Em 2009, a Seletti faturou R$ 4,5 milhões e espera chegar aos R$ 10 milhões no 
final de 2010. O custo para abrir uma unidade é de R$ 350 mil, o que inclui taxa de franquia & 
montagem. Exclui-se aí o ponto. 
 
Para esclarecimento dos clientes, cada prato traz ícones que indicam o que o alimento contém 
em vitaminas, cálcio, ferro, potássio, fibras, ômega 3, entre outros. Campos também não quer 
vender apenas na hora do almoço. Os shakes naturais, o sorvete de iogurte e os wraps que 
desenvolveu visam atender o público que busca se alimentar no meio ou no final da tarde. 
Hoje, por volta de 10% das vendas da rede ocorrem entre os horários de almoço e jantar.  
 

 



DESPERDÍCIO DE SORVETE 
Françoise Terzlan 
 
Gestão deve gerar economia de R$ 30 mil por ano 
 
Evitar prejuízos e, com isso, melhorar sua lucratividade é a meta de Marcelo Ferraz, sócio do 
Wraps. Como ex-consultor de cadeias de restaurantes, ele decidiu olhar a gestão do Wraps 
com uma lupa e analisar os itens de maior peso no custo. Sua decisão trouxe descobertas 
surpreendentes. No restaurante do Shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo, por exemplo, 
os gastos com sorvete são 40% superiores ao do Shopping Higienópolis, no centro da cidade. 
 
"Em um, gasta se R$ 0,10 para cada R$ 1, enquanto no outro o valor é de R$ 0,14 por real. Se 
um gastasse o mesmo que o outro, a economia anual seria de R$ 30 mil." Agora, ele precisa 
comprovar se a origem do problema está em desvio de sorvete, desperdício ou mau 
armazenamento.  
 

 
 

 
 
O desafio de vender salada no frio 
Françoise Terzlan 
 
Vender saladas é o negócio da rede americana Salad Creations, fundada em 2004, na Flórida, 
nos Estados Unidos. Há cerca de três anos, amigos de uma faculdade paulistana adquiriram a 
master franquia e lançaram a rede no Brasil. Atualmente são 11 lojas espalhadas por São 
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia e um faturamento de R$ 6,5 
milhões. A meta é ter 14 novas unidades até o final do ano e superar as 45 lojas até 2011. 
 
Para abrir uma unidade é preciso desembolsar R$ 250 mil, sem contar o ponto comercial. 
Embora muitos consumidores busquem opções mais saudáveis na praça de alimentação, 
vender salada ainda é difícil em alguns mercados. Em Curitiba (PR), as mais de 40 opções de 
ingredientes frescos, não caíram no gosto dos locais, o que levou ao fechamento da unidade.  
 
Cecília Gonçalves, gerente de expansão da rede, atribui o fechamento a motivos como a 
temperatura da região. "O frio era um problema para nossa a operação, que oferecia pratos 
frios. Para voltarmos ao sul, onde temos interesse em retornar em 2011, vamos adequar 
nosso cardápio". O desafio da rede é transformar a salada no prato principal e isso, garante 
Cecília, foi alcançado nas cidades onde a rede opera. 
 
"Nosso público é extremamente fiel e retorna à loja mais de uma vez por semana, no mínimo", 
afirma. Hoje, o público freqüentador da rede ainda é pelas classes A e B. A intenção da rede 
para os próximos anos é incentivar as classes C e D a adotar um estilo de vida mais saudável e 
com salada no prato. 
 



Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 28-29. 
 
 
 
 


