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» NAIRA SALES

O chamado fresh food
começa a conquistar
espaço no cardápio
dos brasileiros. A preo-

cupação com alimentação sau-
dável vem retirando, gradati-
vamente, refrigerantes, doces e
frituras da mesa dos mais preo-
cupados com a saúde. O fast
food, com isso, dá lugar a bons
negócios sustentados por car-
dápios recheados de frutas, co-
mida vegetariana e alimentos
orgânicos. De acordo com o
Instituto de Promoção do De-
senvolvimento (IPD), o merca-
do orgânico brasileiro faturou
R$ 1,5 bilhão em 2012 e a ex-
pectativa até 2014 é de alcan-
çar R$ 2 bilhões.

Há seis anos no mercado de
gastronomia, a Seletti espera
crescimento com a inaugura-
ção de cerca de 15 filiais em
2013, incluindo as primeiras
lojas no Ceará e na Bahia. Se-
gundo Luis Felipe Campos, di-
retor da rede especializada em
culinária saudável, a meta é
de que a companhia cresça,
aproximadamente, 50%. Oti-
mista, o diretor traçou um
projeto de ampliação para a
rede que pretende chegar a
150 operações em todo o Bra-
sil até o ano de 2017. “A proje-
ção é encerrar este ano com
50 lojas, entre abertas e con-
tratadas”, disse. 

Campos ressalta a impor-
tância desse mercado para a
sedimentação e consolidação
da marca em território nacio-
nal. “Registramos um bom nú-
mero de contatos e interesse
de investidores pernambuca-
nos, cearenses e baianos inte-
ressados em se tornar parcei-
ros do Seletti e desenvolver o
mercado junto conosco. Vale
acrescentar, ainda, que o nos-
so interesse pelas principais
capitais nordestinas também
se deve ao fato de não haver
nenhuma rede do nosso seg-
mento em operação na re-
gião”, revela.

No Rio de Janeiro desde

2011, a rede acaba de inaugu-
rar uma loja no shopping Tiju-
ca e pretende abrir, no segun-
do semestre deste ano, uma fi-
lial no shopping Nova Améri-
ca. Segundo Campos, a em-
presa chegará ao interior do
estado. “Cidades do interior
dos principais estados do Bra-
sil também estão na nossa mi-
ra de expansão da marca. Va-
mos abrir uma loja em Macaé
e Volta Redonda, até o ano de
2014”, conta o executivo.

Quiosques

De olho em todas as possi-
bilidades de crescimento, Luis
Felipe Campos pretende ini-
ciar a expansão da marca tam-
bém por meio de quiosques,
que exigirão investimento me-
nor, de aproximadamente R$
180 mil. A unidade piloto já
está em operação em uma loja
de conveniência na Zona Oes-
te da cidade de São Paulo. O
executivo comemora o suces-
so da primeira fase de opera-
ção da unidade.

Segundo Campos, a ideia
de montar um modelo com-
pacto de operação apresenta
vantagens, como a gestão, ad-

ministração e operação, mais
simples, mão de obra reduzi-
da, menu diferenciado e adap-
tado de acordo com o formato
de negócio, além da questão
do ponto comercial. A expec-
tativa é de que outras três uni-
dades sejam inauguradas ain-
da em 2013 em mercados es-
tratégicos, como São Paulo e
Rio de Janeiro.

Os locais mais indicados
para a instalação dos quios-
ques são academias de ginás-
tica e centros comerciais. “A
estratégia é escolher a dedo
esses centros comerciais me-
nores e conseguir, com o for-
mato reduzido, uma capilari-
dade maior para exposição da
marca e, automaticamente,
facilitar a sedimentação do
Seletti nesse mercado”, avalia
o executivo.

Também especializada em
alimentos natural, a Verdano
Fresh Food, do grupo Mundo
Verde, conta com quatro uni-
dades no Rio de Janeiro, sendo
duas próprias, no Centro e Bar-
ra Shopping e duas franquias,
no shopping Nova América e
Via Parque. Este ano, a rede
pretende inaugurar mais dez
lojas no eixo Rio-São Paulo.

Redes de franquias
trocam o fast pelo fresh 

ALIMENTOS

Segundo o diretor Executi-
vo do Verdano Fresh Food, João
Penna, a meta é fechar 2013
com faturamento 20% maior
em relação ao ano passado.
“Os clientes procuram sacie-
dade com saudabilidade e es-
sa é nossa chance de crescer
no mercado”, diz o executivo.

As franquias Verdano Fresh
Food requerem um investi-
mento inicial de R$ 324 mil a
R$ 400 mil, com um prazo de
retorno de 24 a 36 meses, e um
capital de giro de R$30 mil a
R$50 mil. O faturamento men-
sal médio é de R$110 mil.

“O processo de concepção
do Verdano foi iniciado em
2010, a partir de uma pesquisa
feita com consumidores das
lojas Mundo Verde. Percebe-
mos que eles sentiam falta de
um restaurante saudável, onde
pudessem manter o padrão de
alimentação equilibrada mes-
mo nas refeições fora de casa”,
diz Penna. “Após 18 meses de
pesquisas, foi aberto, em ju-
nho de 2011, o primeiro res-
taurante – uma loja conceito –
no Centro do Rio de Janeiro”,
conta.

Para manter as vendas
aquecidas, Penna conta que a
loja desenvolveu um mix mais
elaborado de produtos para
atender a todas as demandas
que surgem no dia a dia, ao
longo do ano. “Para o almoço,
as pessoas buscam mais sala-
das e sanduíches. No jantar, a
procura é por pratos como os
escalopes. No inverno, pratos
quentes também são muito
procurados”, diz o executivo.
Outra estratégia, segundo ele,
é investir numa divulgação
que informa os benefícios dos
produtos servidos, focada no
conceito de qualidade de vida.

Criada em 2004, nos Esta-
dos Unidos, a rede Salad Crea-
tions possui duas lojas uma
Shopping Downtown na Barra
da Tijuca e outra no Botafogo
Praia Shopping . A rede ofere-
ce 40 opções de ingredientes
frescos e 15 tipos de molho pa-
ra que os clientes montem suas
próprias saladas especiais.
Ainda, o visitante pode fazer
seu pedido pelo cardápio, que
inclui dez receitas exclusivas
do Chefe, wraps frescos, so-
pas, mini-pães e cookies.

A Cliente Valéria Rodrigues
da rede Salad Creations conta
que os sucos da rede é de sua
preferência, pois são desenvol-
vidos dos sucos naturais. “A loja
trabalha apenas com frutas no
lugar de polpas”, conta Valéria.

Nutricionista

De acordo com a nutricio-
nista Camila Prata, nos últi-
mos anos o conceito Fresh
Food ganhou força no merca-
do, principalmente no de fran-
quias. “Este conceito, bastan-
te difundido nos Estados Uni-
dos e na Europa, começa a
crescer no Brasil, com a quan-
tidade de lojas que estão
abrindo neste segmento, ob-
serva a nutricionista.

Segundo Camila, o conceito
de Fresh Food ainda é novo no
Brasil e não significa somente
o que diz sua tradução ao pé
da letra: ‘Comida fresca’. “Sig-
nifica mais do que isso. É um
sistema de atendimento rápi-
do, com comida fresca, mais
saudável e nutritiva”, afirma.

Ainda de acordo com Cami-
la, a escolha dos alimentos não
deve ser determinada somente
pelo gosto e pelo prazer. “Os
alimentos devem fornecer nu-
trientes para o bom funciona-
mento, boa defesa e resistência
do nosso organismo. Lembre-
se que bons hábitos alimenta-
res e de vida previnem doenças
e garantem saúde”, diz.

DIVULGAÇÃO

Verdano Fresh Food: criação a partir de pesquisa com consumidores
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Junho é o mês do Meio Ambiente desde 1972,
quando a ONU realizou a Conferência Ambiental de
Estocolmo e definiu o dia 5 como Dia Mundial do
Meio Ambiente. Vinte anos depois, a partir da Rio
92, junho também passou a abrigar o Dia Mundial
dos Oceanos (8 de junho). Duas décadas separam a
criação dessas datas, embora o movimento de valo-
rização ambiental seja contínuo. Neste sentido, os
esforços da ONU são notáveis e lembram a todos a
importância da preservação da natureza por meio
de campanhas mobilizadoras anuais. O êxito dessas
iniciativas depende de uma mudança de comporta-
mento e, a despeito dos avanços, a Rio+20 de 2012
deixou claro que os discursos continuam distantes
das práticas. Isso se explica, mas não se resolve com
facilidade. A mudança de comportamento implica
persistência na educação, para adotarmos novos há-
bitos em casa e nos lugares que frequentamos. Além
disso, há a grande ameaça das questões econômicas
e disputas de poder que atingem todos os cantos do
planeta. 

Sucesso da reciclagem 

A reciclagem é o melhor exemplo de comporta-
mento favorável ao Meio Ambiente no Brasil. Ano a
ano, crescem os índices de coleta e de reciclagem de
resíduos. As latas de alumínio são campeãs de bilhe-
teria. Praticamente todas as latas colocadas no mer-
cado são recolhidas. Em 2010, os brasileiros coleta-
ram 97,6% das latas pósconsumo. Em 2011, esse ín-
dice subiu para 98,3%. Em 2010 foram reciclados
19,4% de resíduos plásticos pós-consumo. O índice
de 2011 chegou a 21,7%. Isso corresponde a 1,077
milhão de toneladas de plástico (sem contar o PET),
segundo a Plastivida Instituto Socioambiental dos
Plásticos. As garrafas PET não ficaram atrás. De
acordo com a Abipet (Associação Brasileira da In-
dústria do PET ), em 2011 foram recicladas 57,1%
(294 mil toneladas) do total de embalagens PET des-
cartadas. Em 2010, o percentual de reciclagem foi de
52,85% (282 mil toneladas).Um próximo passo em
defesa do Meio Ambiente tem a ver com o jeito de
consumir e o de fabricar. Reutilizar o que for possí-
vel é o que se espera do consumidor, em substitui-
ção ao descarte indiscriminado. Muitas embalagens
de plástico e de vidro poderiam ter vida longa no
ambiente doméstico. Assim, pouparíamos mais
água e energia para outros fins. Com a logística re-
versa, espera-se que o fabricante recolha os equipa-
mentos (principalmente os eletrônicos) pós-consu-
mo, cuide da reciclagem e até reutilize componen-
tes. Afinal, muitos dos eletrônicos em boas condi-
ções são descartados por modismo. 

Casca de mexerica na calçada

Entre agosto de 2011 e julho de 2012, o desmata-
mento da Amazônia Legal teve o seu menor índice
desde 1988. A área desmatada foi de 4.571 km²,
equivalente a três vezes o tamanho do Município de
São Paulo. Já na Mata Atlântica, 235 km² foram des-
matados entre 2011 e 2012. Segundo a Fundação
SOS Mata Atlântica e o Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), esse foi o maior desmatamen-
to registrado desde 2008 pela pesquisa do Atlas dos
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Ao fi-
nal de maio, soubemos que a atmosfera registrou
400 ppm, ou seja 400 partículas de dióxido de car-
bono por um milhão. Isso significa um marco peri-
goso de saturação de gás carbônico na atmosfera,
provocado por vários fatores.  A queima excessiva
de combustíveis fósseis (petróleo e seus derivados)
é o principal deles. Isso pode provocar alterações
graves no clima mundial, como, por exemplo, tem-
peraturas muito mais elevadas do que as que pode-
mos suportar e aumento dos oceanos. O assunto é
sério, mas como parece muito técnico e sem data
certa para acontecer, poucos deram a devida aten-
ção a ele. Para finalizar, um registro. Em dia do Meio
Ambiente, uma jovem deixava um rastro de cascas
de mexerica (bergamota, tangerina, dependendo de
onde o leitor estiver) pela calçada de uma rua movi-
mentada de São Paulo. Se fosse num pedaço de ter-
ra, as cascas serviriam de adubo. Ao menos haveria
um motivo para comemorar.
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Lanchonetes tradicionais dão lugar a novos negócios sustentados por 
cardápios recheados de frutas, comida vegetariana e alimentos orgânicos 
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