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Cientistas de Hong Kong investam bateria
que coleta energia termal do ambiente

Rede de sanduíches Black Dog
quer atrair público mais jovem

Cientistas de Hong Kong inventaram um tipo de gerador de energia o
qual depende apenas do calor ambiente para trabalhar. A engenhoca
será útil, por exemplo, na alimentação de implantes médicos, utilizando
o calor do corpo como fonte de energia. O aparelho capta a energia
termal de íons em uma solução convertendo-a em eletrecidade, sem
que seja necessário nenhuma tipo de recarregamento.

A rede de sanduíches Black Dog está investindo na renovação
da identidade visual da empresa. O objetivo é atrair um público
mais jovem, diz Kito Castanha, diretor da Tre, agência responsável
pela nova cara da empresa. Atualmente a rede conta com sete
lanchonetes, espalhadas por São Paulo e Salvador. Até setembro
deste ano, a previsão é inaugurar mais cinco unidades.

Evandro Monteiro

Classe C aumenta
participação
nas lojas virtuais
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Olicio Pelosi

Expansão

aval do médico do paciente. “É
importante lembrar, no entanto, que estamos falando de procedimentos que, quando comparados com os de natureza hospitalar, têm menor complexidade
e que a proposta não é ter um
hospital no local”, diz Hauache.
Cada um dos outros seis centros integrados têm focos distintos, embora todos estejam em
São Paulo. Um deles é voltado
para distúrbios urinários. Além
dos exames, o paciente é educado a lidar com o problema e con-

A rede de centros integrados
deve crescer, embora a companhia estude locais e especialidades. Dessa forma, ainda não há
um número de unidades definido. Hauache diz, por enquanto, que o próximo deles receberá um investimento de maior
porte porque não estará dentro
de unidades de atendimento já
existentes como ocorreu com
os outros sete.
A estratégia é apenas uma das
atividades que têm ajudado a
companhia a ver reflexos nos resultados. Em 2011, o grupo obteve receita líquida de R$ 1,2 bilhão, crescimento de 31,2% sobre o ano anterior. ■
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Omar Hauache
Presidente do Grupo Fleury
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O expediente de Omar Hauache, presidente do Grupo Fleury, foi um pouco mais longo ontem. É que a companhia inaugurou na noite desta terça-feira o
seu sétimo centro médico integrado, no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Com a estrutura, a companhia poderá ampliar
a oferta de serviços aos clientes
da bandeira Fleury, cujo público alvo são as classes A e B e concentra atuação em São Paulo.
A aposta nos centros médicos tem apenas dois anos. É um
importante pilar da estratégia
de negócios da companhia, que
visa reforçar a marca Fleury
por diferencial em serviços
prestados - ao cliente e à comunidade médica.
O novo centro, de procedimentos médicos guiados por
imagem vai, por exemplo, poder realizar uma punção pulmonar. Antes, quando necessário,
o paciente era encaminhado a
um hospital. Para o cliente, há
ganho de tempo e, para o médico, a equipe do Fleury funciona
como apoio para diagnóstico e
prestação de serviços. Tudo, claro, é feito com conhecimento e

A rede de centros
médicos integrados
vai crescer porque faz
parte da estratégia
de oferecer diferencial

viver com ele da melhor maneira possível. Há, entre eles, o de
gastroenterologia avançada, distúrbios do sono, linfomas e o
chamado ‘Vila da Saúde’, locais
que atendem o público infantil.
Outra vertente de crescimento para o grupo em serviços é a
elaboração de relatórios integrados. Em alguns casos mais
delicados, as equipes médicas
do Fleury elaboram laudos a
partir dos exames realizados,
colaborando, assim, com o médico do paciente.

“O ano passado foi impactado
pela crise europeia e por
algumas greves como as
dos Correios e dos bancos,
responsáveis por emitir
boletos de pagamento”
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Voltado para procedimentos médicos guiados por imagem,
unidade faz parte de estratégia de investir em serviços
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Fleury abre sétimo
centro médico

O internauta da classe C está pegando gosto pelo comércio eletrônico. As lojas virtuais ganharam 9 milhões de novos consumidores em 2011, sendo 61% deles pertencentes a esta classe social que, na classificação do
e-Bit, empresa especializada
em informação de e-commerce, possui renda média familiar
de R$ 4,1 mil.
A principal diferença entre
estes compradores e os das classes A e B é o tempo que eles levam para se decidir pela compra. “O internauta de menor
renda pede opinião da família,
pesquisa preços nas lojas físicas
e só depois toma uma decisão”,
diz Cristina Rother, diretora de
negócios do e-Bit. Isto não
quer dizer que o cliente mais
abastado compre sem pesquisar o valor do produto na concorrência. A diferença é que ele
faz maior uso dos sites de comparação de preços e, assim, consegue se decidir pela compra
com mais rapidez.
“O internauta da classe C demora mais para tomar a decisão porque o orçamento é apertado e ele não pode errar”, afirma Cristina. Em 2011, o comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 18,7 bilhões, alta de
26% em relação ao ano anterior. O montante ficou abaixo
da meta inicial, que previa aumento de 30%. “O ano foi impactado pela crise europeia e
por algumas greves como as
dos Correios e dos bancos, responsáveis por emitir boletos de
pagamento”, diz Pedro Guasti,
diretor geral do e-Bit.
No período, o tíquete médio
foi de R$ 350, cerca de 6% menor na comparação com o ano
anterior. “Houve deflação de
9,75% no comércio eletrônico
devido a queda de preços dos
produtos relacionados à tecnologia. A participação de importados, com o dólar mais barato,
também influenciou neste resultado”, diz Guasti. Entre as categorias mais vendidas estão eletrodomésticos, com participa-
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ção de 15%, seguida por informática, 12%, e eletrônicos, 8%.
O grupo que reúne produtos de
saúde e beleza, além de medicamentos aparece em quarto lugar, com 7% dos pedidos. A surpresa ficou para a categoria de
moda e acessórios, a qual tirou
os livros da quinta posição, com
7% dos pedidos.
“A categoria era pouco procurada devido a falta de padronagem dos produtos. Esta questão
está sendo resolvida pelos varejistas ”, diz Guasti. Nos próximos dois anos, não devem ocorrer mudanças significativas entre as três primeiras colocações.
Para 2012, a expectativa é que o
segmento cresça 25%, registrando vendas de R$ 23,4 bilhões.
Só o primeiro semestre deve responder por 45% deste total. ■
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Consumidor de baixa renda
pede opinião da família antes
de comprar pela internet
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Hauache, do Fleury: agregar
serviços é pilar da estratégia
de negócios da companhia

CARRINHO VIRTUAL
Valor médio gasto pelo brasileiro
a cada compra na internet
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.

