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Quando a força da
marca supera produto

Máquina que
prepara sushi é
lançada no Brasil
Expectativa da Bralyx, que importa o
equipamento, é vender para churrascarias

GASTRONOMIA

AndreaVialli

A tradicional arte de produzir
sushi, o bolinho de arroz japo-
nês, quem diria, já entrou na
era da automação. A Bralyx,
empresa que importa e fabrica
equipamentos para a indústria
de alimentação, está trazendo
aoBrasilpelaprimeiravezamá-
quinadefazersushi.Aempresa
representa a marca Anko, de
Taiwan, e vai lançar anovidade
naFeira Internacional deEqui-
pamentos, Produtos eServiços
para os setores de Hospeda-
gem e Alimentação (Equipo-
tel), que será realizada no
Anhembi, em São Paulo, entre
os dias 20 e 23.
Mas a idéia não é despresti-

giarafiguradosushiman–cozi-
nheiro especializado em comi-
dajaponesa–,esclareceasócia-
proprietária da Bralyx, Beatriz
Poleto. O equipamento não se
destina a restaurantes japone-
ses, mas a bufês, rotisseries,
churrascarias e outros estabe-
lecimentos que comercializam
sushi.“Acomidajaponesasepo-
pularizoumuitodeunsanospa-
ra cá”, afirma Beatriz. “Com a
máquina, queremos facilitar a

vida de quem produz e comer-
cializa sushis,mas sem concor-
rerdiretamente comos restau-
rantes especializados”.
A máquina, que deverá che-

garaomercadoaopreçomédio
de R$ 22mil, é capaz de produ-
zir1,2milsushisporhora.Omo-
dodeusarésimples–bastacolo-
car o arroz cozido e o equipa-
mento se encarrega de fazer os
bolinhos,quedepoissãorechea-
dos e recebem o “acabamento”
pormãos humanas. É omesmo
princípio seguido por outras
máquinas do portfólio da
Bralyx, cujo carro-chefe são as
que produzem salgadinhos pa-
ra festas, como coxinhas.
Acostumadaaimportarmá-

quinas da Ásia, originalmente
criadas para produzir iguarias
comooankomoti(bolinhodear-
roz com feijão azuki doce), a
Bralyx adaptou o equipamento
ao gosto brasileiro. O sucesso
foi tanto que a empresa passou
a fabricar um equipamento
com capacidade de produção
menor,paraatenderaouniver-
so de microempreendedores
que fabricam salgados em ca-
sa. Hoje já exporta até para os
Estados Unidos. “Não damos
contadas encomendas”, come-
mora Beatriz.●

AVIAÇÃO

DanielHesselTeich

A fábrica de aviões Beriev Air-
craftCompany, daRússia, está
empenhada em garantir um
quinhão domercado brasileiro
com um tipo de aeronave que

não é muito comum nos céus e
aeroportos do País. A empresa
pretende vender aqui pelo me-
nos 20 unidades de seumodelo
Be-103, umpequeno avião anfí-
bio com capacidade para cinco
passageiros ou 390 quilos de

carga.Umgrupodeexecutivos
da empresa chegou no sábado
paraacompanharpessoalmen-
te a homologação do avião, que
acontecehojenoCentroTécni-
coAeroespacial (CTA),emSão
José dos Campos (SP).
Até o dia 10, os russos deve-

rãoseencontrarcomrepresen-
tantes da Aeronáutica, de em-
presas de aviação regional, de
táxi aéreo e governos esta-
duais. Hoje, já têm encontro
marcado com o governador do
Mato Grosso, BlairoMaggi. “O
perfil do avião é basicamente
de turismo e patrulhamento
ambiental. É um bom produto
para regiões comoAmazônia e
Pantanal”, diz Homero Xisto
Várzea Júnior, representante
da Beriev no Brasil. O Be-103 é
um bimotor capaz de voar en-
tre 500 e3milmetros dealtitu-
de, a uma velocidade máxima

de 250 quilômetros por hora. O
avião tem autonomia de 1,2 mil
quilômetros. O preço de um
Be-103 é estimado entre US$
600mil e US$ 750mil.
OBrasil será o segundo país

ahomologaroBe-103.Oprimei-
ro foi os Estados Unidos, há
dois anos. Até agora, três
aviões desse tipo foram vendi-
dos no mercado americano, e
outros cinco voam na Rússia.
Para a Beriev, a homologação
brasileira é uma importante
conquistaquepodeabriraspor-
tasnãoapenasdomercado lati-
no-americano como também
de outros países. Atualmente,
corremprocessosdehomologa-
çãodoBe-103naChinaenoCa-
nadá. O Be-103 é produzido na
mesmafábricaqueproduzoca-
ça Sukhoi Su-27, a KnAAPO.
Comoamaiorpartedasem-

presasrussas,aBeriev foiobri-

gada a se adaptar aos novos
tempos com o fim do comunis-
mo. A empresa se dedicava a
produzir aviões anfíbios para
usomilitaredepatrulha.Hoje,
incluiu em seu portfólio aero-
naves de uso civil, como o
Be-103. O projeto do avião co-
meçou em 1992 e levou quase
dez anos para ser concluído.
Entre os problemas, a Beriev
enfrentou duas quedas dos
protótipos, em 1997 e 1999.
Um dos grande trunfos do

pequeno avião é o seu dese-
nho, que entusiasmou os faná-
ticos por aviões anfíbios quan-
dofoi lançadonosEstadosUni-
dos. “Não é comum vermos
aviões completamente novos,
principalmente um anfíbio”,
escreveu na revista america-
naWater Flying o piloto espe-
cializado em aviões anfíbios
BurkeMees.
“Odesign é completamente

diferente de tudo o que eu já
vi”. Mees se encantou princi-
palmente com o desenho das
asas que funcionam como flu-
tuadores. A questão é se o
avião terá o mesmo impacto
entre os brasileiros.●ComEFE

Empresa russa apresenta seu avião anfíbio
Bimotor para cinco passageiros deve ser homologado hoje pelo Centro Técnico Aeroespacial (CTA)

McDonald’s traz ao
País sanduíche gigante
Big Tasty, com hambúrguer de 150 gramas, é o novo produto na disputa
com a rede Burger King, que desembarcou no Brasil no final do ano passado

ALIMENTAÇÃO

CarlosFranco

Arede americana de lanchone-
tes McDonald’s investiu R$ 10
milhões em comunicação, em-
balagem e desenvolvimento de
umsanduíchequecomeçaaser
vendido esta semana em toda a
sua rede, commais de mil pon-
tos-de-venda espalhados pelo
Brasil. O Big Tasty, já testado
nomercadodeBrasília, prome-
te saciar a fome até dos mais
famintos.Temumhambúrguer
de 150 gramas, duas fatias de
pãocomgergelim,duasrodelas
de tomate, alface, cebola, um
molho especial e três fatias de
queijo emental, que, pela pri-
meiravez, entranocardápiode
um sanduíche da rede.
O sanduíche será vendido a
R$8,90 aunidade e aR$ 12,45 o
trio, com uma porçãomédia de
batatas fritas e refrigerante de
500 ml. É com essa montanha
de calorias que o McDonald’s
vaienfrentaraconcorrenteglo-
balBurgerKing,aindaestrean-
te e centrada na Grande São
Paulo, com apenas cinco lojas –
quatro em shoppings e uma de
rua. A rede já lançou aqui, em
uma promoção, o BK, maior
que os seus tradicionais Who-

ppers, comhambúrgueres gre-
lhados.
AredeBurgerKing,noentan-
to, ainda não chegou à ousadia
de oferecer aqui o Enormous
Omelet Sandwich, com seus
dois ovos, três fatias de bacon,
um hambúrguer de lingüiça e
duas fatias de queijo. Talvez
porque,aocontráriodosameri-
canos, os brasileiros não consi-
deram os ovos indispensáveis
pela manhã, que é quando o
Enormous é servido nas cida-
des americanas.
Com o atendimento a 1,5 mi-
lhão de clientes por dia, vendas
diárias que superam R$ 5 mi-

lhões e receita de R$ 1,9 bilhão
em2004, oMcDonald’s chegou
aoPaíshá26anos.Desdeentão,
suasvendascresceramaumrit-
mo de 12% ao ano. É com esse
desempenho que encara a dis-
puta nesse mercado, que, sem
contabilizar as vendas infor-
mais, giramais deR$ 15 bilhões
por ano noPaís.
O gerente de Marketing do
McDonald’s Brasil, Daniel
Arantes, diz que a rede decidiu
há dois anos testar o sanduíche
Big Tasty, já lançado na Euro-
pa,visandoatenderaquelecon-
sumidor que compra um Big
Mac e o complementa com o

hambúrguer ou cheesebúr-
guer. “Éumconsumidorque
exige mais comida no horá-
rio das principais refeições.
Osanduíchechegaparaaten-
deraqueles que sempreque-
rem mais do McDonald’s”,
diz. Arantes reforça que o
lançamento do Big Tasty é
parte da estratégia de seg-
mentaçãodo cardápio da re-
de,quecomeçaaincluirtam-
bém produtos light entre as
opções, visando diluir a ima-
gem de vendedora de calo-
rias.
Para vender o conceito do
BigTasty,aagênciadepubli-
cidade Taterka criou uma
campanha que reforça o seu
tamanho. Desde quinta-fei-
ra, o consumidor começou a
ver a campanha informando
queestavachegandoaomer-
cado o “grande matador da
fome”. Uma antecipação do
slogan “O sanduba matador
da fome”, que será usadopa-
ra identificar o produto. O
Big Tasty terá seis embala-
gens diferentes, relaciona-
das a esportes como skate,
ciclismo, tênis, snowboard,
surfe e futebol masculino e
feminino. “É um sanduíche
para quem precisa de ener-
gia”, diz Arantes.●

Paísseráosegundo
nomundo,depois
dosEstadosUnidos,
ahomologaroBe-103

CALORIAS –Segundo oMcDonald’s, novo lanche é para o consumidor que ‘exigemais comida no horário das refeições’
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GIGANTE –EnormousOmelet, doBurger King, não chegou aoBrasil

ASAFLUTUANTE –Desenho do avião agradou pilotos americanos

RAPIDEZ -MáquinadaBralyxproduzaté 1,2mil sushisporhora

DIVULGAÇÃO

DIVULGACÃO

DIVULGAÇÃO

%HermesFileInfo:B-10:20050905:B10
SEGUNDA-FEIRA, 5DESETEMBRODE2005 ●OESTADODES.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2005. Economia, p. B10.




