
O grupo petroquímico Dow Che-
mical vai fechar quatro fábricas
e demitir 900 funcionários, co-
mo parte de plano para reduzir
custos em US$ 250 milhões
anuais por conta da fraca econo-
mia global.

A companhia afirmou que irá
desembolsar US$ 350 milhões
em encargos para o fechamento
das unidades e demissões. Cerca

de US$ 110 milhões serão desti-
nados aos trabalhadores dispen-
sados. Entre as unidades fecha-
das está uma fábrica de diisocia-
nato de tolueno em Camaçari,
na Bahia. O produto é utilizado
na fabricação de poliuretano. No
quarto trimestre de 2011, a Dow
registrou pagamentos de impos-
tos de US$ 264 milhões em suas
operações no Brasil. O valor esta-
va relacionado com uma baixa
rentabilidade no país, diz a por-
ta-voz da companhia, Rebecca
Bentley. ■ Reuters

A companhia aérea espanhola
Iberia entrou com recurso na
Justiça para impedir as greves
convocadas por pilotos e outros
funcionários de bordo nos próxi-
mos meses. A empresa também
pede, no processo, indeniza-
ções por paralisações já realiza-
das anteriormente.

Os pilotos da Iberia planejam
greves às segundas e sextas-fei-
ras entre 9 de abril e 20 de ju-
lho. O protesto ocorrerá por
conta do início das operações
da companhia de baixo custo
Iberia Express.

A categoria vê a nova marca
como ameaça aos empregos e às
condições de trabalho, enquan-
to a Iberia acredita que esse é o
melhor caminho de aumentar
sua rentabilidade.

Em comunicado enviado on-
tem, a companhia justificou os
recursos na justiça afirmando
que as paralisações trarão gran-
de impacto, por acontecer em
períodos de muito movimento
de passageiros, como o feriado
de Páscoa. “Greves como estas
têm um alto custo para a com-
panhia e quase nenhum para
os pilotos”, afirmou a compa-
nhia aérea em comunicado ofi-
cial. ■ Reuters

Quando chegou aos 30 anos, ela
se viu madura, com trajetória
consolidada, mas ainda com lon-
go e desafiador caminho pela
frente. A rede de fast-food Gira-
ffas, criada em 1981, completou
três décadas de existência pre-
vendo crescimento. Porém es-
barrou na desaceleração do se-
gundo semestre de 2011.

A expectativa de faturar R$ 620
milhões ficou em R$ 605 mi-
lhões. O plano de abrir 50 novos
restaurantes se realizou em 45
unidades. Resultado: a empresa,
que costumava crescer 25% nos
últimos anos, com exceção do crí-
tico 2008, prevê para 2012 expan-
são de 19%, com faturamento de
R$ 720 milhões (ver gráfico).

“Houve uma diferença em
2011, mas nada que a gente não
busque superar agora”, afirma
Cláudio Miccieli, diretor de
apoio à gestão da rede de restau-
rantes do Giraffas ao BRASIL ECO-
NÔMICO. Até ano passado, ele era
diretor executivo da cadeia. “O
desaquecimento no segundo se-
mestre foi o que atrapalhou, co-
mo fez no setor todo. O impor-
tante para a gente foi crescer

acima da média do segmento,
que ficou em 6%.” Entre 1º de
janeiro e 28 de março deste
ano, a rede diz ter registrado fa-
turamento de R$ 155 milhões,
8% a mais que no mesmo perío-
do do ano passado.

Mas a falta de fôlego fica visí-
vel quando se compara a presen-
ça do Giraffas com a de concor-
rentes diretos. Bob’s, Subway e
McDonald’s lideram, como ca-

deias de fast-food, o ranking da
Associação Brasileira de Franchi-
sing (ABF), com 832, 648 e 626
franquias no país, respectiva-
mente. O Giraffas terminou 2011
com 368 restaurantes, incluindo
um no Paraguai e outro em Mia-
mi, nos EUA - onde mais quatro
lojas devem ser lançadas até o
fim do ano, a primeira delas ain-
da este mês. Em 2012, a rede
quer inaugurar 66 restaurantes

e 42 quiosques de sobremesas.
“Nosso público é diferente do

dessas três empresas, varia mui-
to de acordo com o horário da
refeição”, afirma Miccieli. “Se
você chegar ao meio-dia numa
praça de alimentação, vê o Gira-
ffas com muito movimento, e
os outros, sem. Mais à noite, is-
so se inverte, e é isso que a gen-
te tem de mudar, até para tor-
nar mais conhecida a nova li-

nha de sanduíches que lançare-
mos no segundo semestre.”

Os lanches correspondem a
35% do consumo no Giraffas,
contra 65% dos pratos conven-
cionais. Para alavancar o consu-
mo de sanduíches, a empresa
fez uma promoção de um mês
que baixou o preço dos cam-
peões de venda (Brutus e Galo
de Briga). Isso fez as vendas dos
dois crescerem 153%. ■
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Iberia tenta impedir greve de
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Estudo revela que terceira idade acessa
maisserviços on-line que os jovens

SAÚDE

Agilent e Integrated fecham parceria para
detectar doenças em estágios iniciais

Divulgação

Marisa Cauduro/Folhapress

Giraffas se desdobra
para ir além da
hora do almoço

A terceira idade sai à frente dos mais jovens quando o assunto
envolve serviços on-line de notícias, bancos e sites ligados a viagens.
Uma pesquisa do estudo do Instituto QualiBest, especializado em
pesquisas de mercado on-line, aponta que 78% dos homens e mulheres
maduros acessam portais de notícias, contra 68% do público jovem.
Foram entrevistadas 3,7 mil pessoas em todo o país.

AAgilent e Integrated anunciam parceria para desenvolver ensaios
que detectam doenças em estágios iniciais. A Integrated cria protocolos
de diagnóstico molecular em larga escala a partir de amostras
de sangue, a quais utilizam avanços tecnológicos em genômica
para detectar doenças como câncer e doença de Alzheimer.
Já a Agilent produz uma ampla gama de instrumentação analítica.

Rede planeja faturar R$ 720 milhões em 2012 e quer ser mais
atrativa nas praças de alimentação dos shopping centers

EMPRESAS

CláudioMiccieli,doGiraffas:“Importanteécresceracimadosetor”

O PASSO DA GIRAFINHA

Rede diz que prefere crescer em ritmo moderado, mas estável
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




