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Um stand de
vendas em 4D

UM FISCAL NA COZINHA
Por meio de sensores, o Fridge Nose armazena informações dos produtos que estão
na sua geladeira. É capaz de avisar quando
um alimento vai vencer ou se o estoque
daquela comida que você gosta acabou. O
produto, criado pelo designer Vilius Dringelis, foi um dos finalistas do Electrolux
Design Lab, uma competição para criar
eletrodomésticos e outros utilitários inovadores para a casa.

AOdebrechtRealizaçõesImobiliárias decidiu investir alto
para apresentar o Parque da
Cidade – o maior lançamento
imobiliário do ano no País,
com vendas estimadas em R$
4 bilhões. Em parceria com a
produtora Volcano Hotmind,
a empresa desenvolveu uma
cúpula com oito metros de altura e 16 metros de diâmetro
pararecriaroprojetoda“cidade compacta” em realidade
virtual. O empreendimento,
localizado em São Paulo, será
exibido a partir de uma projeção mapeada em 360˚, criando ilusões visuais em 3D, com
auxíliodevídeoseimagenssobresuperfíciesvariadas.Também serão utilizados elementos sensoriais em 4D, como
movimentação da plataforma
da cúpula e a presença de vento no ambiente.

DIVULGAÇÃO

Tecnologia.
Ilusões visuais
para vender
empreendimento
imobiliário

ac

io

na

is.

Um BOLO que viaja
três mil quilômetros
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Depois de décadas limitando seu crescimento a um raio de 300 quilômetros de São Paulo, a
Amor aos Pedaços cria embalagem que faz seus bolos durarem mais e se espalha pelo País
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Lojas e nova fábrica. Com a
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Essência. ‘A
empresa é o
que é porque
nossos bolos
são
artesanais.
Mudar isso
seria o fim’,
diz Silvana,
uma das
fundadoras
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dias é o
prazo normal de validade dos
bolos; na
embalagem
chega a
seis meses
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Apesar do fracasso, a ideia da
expansão continuou sendo uma
meta para Silvana e Ivani. As
duas, então, passaram a tarefa à
engenheira de alimentos Tania
Nakajima, que ganhou também
um prazo para encontrar a solução: em um ano, a empresa teria
deestar prontapara iniciaroprocesso de expansão para outros
Estados.
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Todo dia centenas de caminhões
saem de São Paulo para Belém,
noPará,levandotodotipodecarga. De automóveis a geladeiras,
ferramentasamaquinárioindustrial, tudo passa por esses 2.913
quilômetros de estrada. Tudo
mesmo. Até bolos, doces, pavês e
outros quitutes. Mas como produtos tão delicados – e perecíveis – resistem aos solavancos
dessa viagem?
A rede paulista de docerias
Amor aos Pedaçosconseguiuencontrar uma resposta para essa
pergunta depois de décadas limitando sua expansão a um raio de
300 quilômetros da capital. “O
charme de nossos bolos é que
eles são artesanais. Não usamos
conservantes e muitos dos doces, como o bicho-de-pé, são feitos ainda na panela, com colher
de pau”, diz Silvana Abramovay
Marmonti, sócia e fundadora da
rede, junto com Ivani Calarezi.

“Mudar isso seria perder nossa
essência e deixaríamos de ser a
Amor aos Pedaços”, diz Silvana.
O obstáculo da distância, diz
FilomenaGarcia,diretoradaconsultoriaFranchiseStore,éumentrave para grande parte das franquias de alimentação. “Um simples pão fica diferente se feito
por pessoas diferentes”, diz ela.
“O consumidor, quando vai a
uma franquia, espera encontrar
o bolo ou o doce no mesmo padrão que ele já conhece.”
Na tentativa de expandir sua
rede, hoje com 60 lojas, a Amor
aos Pedaços já tentou transferir
parte da produção para outros
Estados.“Estabelecemos que alguns master-franqueados, no
Rio e no Paraná, iriam gerenciar,
cada um,uma unidade de produção”, lembra Silvana. Isso foi há
dez anos e não deu certo. “Eles
não conseguiam tomar conta da
rede e das fábricas ao mesmo
tempo. A qualidade ficou comprometida e foi um fiasco.”
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uma solução”, diz Ricardo Miragaia, diretor executivo da rede
de docerias.
Na mesma embalagem, a
Amor aos Pedaços agora consegue transportar recheios e doces,como o brigadeiromole. Tudo é embarcado em caminhões
deumaempresa terceirizada.Semanalmente, a empresa despacha o caminhão para atender as
recém inauguradas lojas em outros Estados.
Quando chegam às franquias,
o bolo é retirado da embalagem
para ser montado: recebe recheio,cobertura evai paraa vitrine. “Os franqueados têm um
treinamento de 30 dias aqui na
sede para fazer tudo como se faz
aqui, sem mudanças e mantendo a mesma qualidade”, diz o
executivo.

Embalagem. “Nossa primeira
ideiafoicongelar”,lembraTania,
que já tem 19 anos na Amor aos
Pedaços. “Mas congelando, criávamosum problema para as lojas
pois muitas não têm espaço na
cozinha para mais um freezer ou
para armazenar os bolos. ”
Mandar tudo em caminhãorefrigerado, tampouco daria certo: o frete sairia caro demais e
inviabilizaria o preço final do
produto. Além disso, muitas rotas levam dez dias por transporte rodoviário e a validade do bolo era de quatro dias.

“A ideia seguinte foi usar uma
embalagem a vácuo”, lembra Tania, mas também não deu certo:
quando era retirado da embalagem,obolopraticamente esfarelava. Mas conversando com seus
colegas da Associação Brasileira
de Engenheiros de Alimentos
(Abea), a engenheira teve a ideia
de “customizar” a embalagem a
vácuo. “Um colega da associação, que é fornecedor da máquina de vácuo e trabalha com gases
e controle microbiológico, sugeriu que tirássemos o oxigênio da
embalagem”, lembra Tania.
Deu certo. A massa do bolo – já
assada e pronta para a montagem – começou a ser embalada
emuma espéciede bolsaplástica
da qual é retirado todo o oxigênio. “Uma mistura de gases é injetada nessa bolsa hermeticamente fechada e eles conservam
obolo por atéseismeses”, conta.
“Depois de estudar cada detalhe
decomosãofeitosnossosprodutos, as engenheiras chegaram a

charada da logística resolvida,
agora a Amor aos Pedaços faz
planos para se espalhar pelo
País. Já têm lojas em Minas Gerais, no Maranhão, no Espírito
Santo, Distrito Federal, na Bahia, no Mato Grosso do Sul e no
Pará. A meta da companhia, que
faturou R$ 56 milhões em 2011, é
saltar de 60 para 100 lojas nos
próximos três anos – e alcançar
160 até 2017.
Para dar conta dessa demanda, a Amor aos Pedaços pretende inaugurar no mês que vem
uma nova fábrica, na qual investiu R$ 4 milhões de seu próprio
capital. Até hoje, tudo é feito numa casa, na Vila Olímpia. Quando pronta, a unidade em Cotia,
absorveráaprodução atual eampliará a capacidade de 70 toneladas ao mês para 200 toneladas
ao mês. “A fábrica dará suporte à
expansão”, diz Silvana.
Atéagora,segundo ela,aestratégia tem dado certo, conforme
o faturamento das franquias
mais distantes. Muitas chegam a
igualar a receita à de lojas movimentadas, na capital paulista.
“Tivemos um ótimo retorno,
principalmente dos consumidores. Muita gente contou que
quando vinha a São Paulo, visitava uma das lojas, como se fosse
ponto turístico e que as franquiasque estão sendo abertas no
Norte e no Nordeste não perdem em nada”, afirma a sóciafundadora.
Mas alémda logística, aexpansão também tem seus obstáculos. “Com lojas distantes, a gestão do franqueado deve ser muito precisa e afinada com o que a
empresa quer”, diz Filomena
Garcia, da Franchise Store. “Por
isso uma boa seleção do franqueado nessas cidades distantes é fundamental para não haver diferenças.” Afinal, não é só
o bolo que conta.

PÉ NA ESTRADA

Doces e recheios são embalados
da mesma forma. Salgadinhos
são congelados. A mercadoria é
transportada em caminhões com
congelador, geladeira e
temperatura ambiente

Brigadeiro e bicho-de-pé
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Montagem

Chegando nos destinos, a
franquia monta o bolo pouco
antes de colocá-lo à venda. Os
franqueados são treinados por
30 dias em São Paulo para
aprender todas as montagens
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Os bolos, já assados, são
embalados em uma bolsa
plástica da qual é retirado todo o
oxigênio. Depois, é aplicada uma
mistura de gases que preserva o
alimento por até seis meses
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● Mistura de gases

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 set. 2012, Negócios, p. N5.

