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Até 2014, milhares de brasilei-
ros, entre motoristas, recepcio-
nistas e comerciantes, terão de
ser capazes de travar um peque-
no diálogo em inglês para se co-
municar com os turistas que vie-
rem ao País assistir à Copa do
Mundo, sob pena de perderem
oportunidades de emprego e di-
nheiro. Com todo esse poten-
cial, as escolas de idioma volta-
ram a ser alvo de quem quer in-
vestir e empreender.

As redes de ensino, principal-
mente as de inglês, tiveram de
frear o crescimento durante a cri-
se, como em tantos outros seg-
mentos, e voltaram a tirar seus
planos de expansão da gaveta à
medida que os eventos esporti-
vos se aproximam.

Em Salvador, o empresário
Carlos Bezerra, de 34 anos, já assi-
nou contrato para abrir até o fim
do ano mais duas escolas de in-
glês – uma delas ficará estrategi-
camente localizada num bairro
tradicionalmente hoteleiro, pa-
ra atrair os funcionários desses
estabelecimentos. Administra-
dor de um colégio particular na
capital baiana, Bezerra entrou

no mercado de franquias, ado-
tando a estrutura e a marca da
rede CNA. “Comecei com uma
escola para atender os alunos,
mas a demanda foi além do espe-
rado”, disse. “Tive de criar uma
turma que inicia às 6h30 para
pessoas que trabalham com tu-
rismo e já pensam na Copa.”

As duas escolas de Carlos es-
tão entre os 50 contratos que a
rede CNA firmou entre janeiro e
março deste ano. Isso significa
que metade da meta para 2010,
de 100 unidades, foi cumprida
em três meses. Em 2008, foram
45. “Estamos diante de um cená-
rio de expansão bem interessan-
te”, disse Leonardo Cirino, dire-
tor da rede, que tem 586 unida-
des no Brasil. “Vamos passar por
um processo de internacionali-

zação do País e pessoas que não
tinham necessidade de aprender
inglês terão de se capacitar.”

Já com os olhos na Copa do
Mundo, a rede de franquias vem
investindo pesado desde o ano
passado no patrocínio do Cam-
peonato Brasileiro. A ideia é que,
desde já, as pessoas associem a
escola a futebol e lembrem dela
quando tiverem de se preparar
para a Copa. Este ano, a empresa
começou a oferecer cursos gra-
tuitos, tipo degustação, para
quem vai viajar para a África do
Sul, reproduzindo possíveis diá-
logos em estádios de futebol,
por exemplo.

‘Salva-vidas’. Para o evento de
2014, os cursos são preparados
com o objetivo de atender os
apressadinhos. O pacote, volta-
do para taxistas, guias turísticos
e recepcionistas de hotel, dura
seis meses. E já tem nome: “Sal-
va-vidas”. “Como a rotatividade
nesses setores é grande, espera-
mos demanda para esses cursos
a partir de 2012.” O foco de ex-
pansão da CNA está nas cidades-
sede do Nordeste (Salvador, Re-
cife e Natal), além de Norte e Sul
do País. A pesquisa de mercado

mostrou que, nos municípios
que vão receber os jogos da Co-
pa, o potencial de expansão é
30% maior que em outra cidade.

Na Seven Idiomas, o investi-
mento para a Copa está voltado
para os atendimentos “in com-
pany”, com professores que vão
às empresas para atender os fun-
cionários de forma personaliza-
da. “Sabemos que existe essa ne-
cessidade. Já fomos procura-
dos, mas ainda estamos fechan-

do contratos”, disse Cláudia Shi-
mizu, responsável pelos cursos
corporativos na rede.

Novata no ramo, a rede de
franquias UNS espera dobrar o
número de unidades em 2010,
impulsionada pelo interesse de
empresários em investir nas es-
colas de idioma. A primeira uni-
dade foi aberta em 1993 e, atual-
mente, a rede conta com 33 esco-
las. No primeiro trimestre, me-
tade da meta do ano também já

foi cumprida, como aconteceu
na CNA. O foco da UNS, que
tem o apresentador Rodrigo Fa-
ro como garoto-propaganda,
são os contratos com as prefei-
turas.

O gerente de expansão, Car-
los Coelho, disse que algumas
administrações municipais já es-
tão fechando negócio com a in-
tenção de capacitar funcioná-
rios para a Copa do Mundo, mas
não quis revelar quais são.

Roberta Scrivano

A BM&FBovespa divulgou os no-
mes das dez primeiras grandes
empresas que terão papéis nego-
ciados no País a partir do próxi-
mo semestre. Apple, Google,
Bank of America Corporation,
ArcelorMittal, Goldman Sachs,
Billiton Limited Common, Wal

Mart Stores,Exxon MobilCorpo-
ration, McDonald’s e Pfizer fo-
ram as escolhidas pelo Deutsche
Bank, que será o responsável pe-
la venda dos papéis.

As ações serão vendidas como
Brazilian Depositary Receipt
(BDRs) não patrocinados. Isso
quer dizer que os investidores
não comprarão diretamente os

papéis, mas recibos correspon-
dentes às ações das companhias.
Esses recibos são de papéis que o
Deutsche já mantém em custó-
dia no mercado americano.

Para garantir a liquidez do pro-
duto, o banco alemão acertou
com a BM&FBovespa de cum-
prir o papel de market maker
(formador de mercado). Caso

ocorra falta de ação ou escassez
de comprador para o papel no
mercado, o Deutsche se compro-
mete em fazer os movimentos
de venda e compra.

Norma. Pelas regras da Comis-
são de Valores Mobiliários
(CVM), como os papéis virão
por meio de uma instituição e

não diretamente da empresa
emissora, as pessoas físicas não
poderão comprar as ações pelo
pregão da Bolsa. Terão de inves-
tir por meio de fundos de investi-
mento, gestores de investimen-
to (asset management) e corre-
toras. Fundos de pensão tam-
bém estão impedidos de com-
prar e vender diretamente. “A ne-

gociação será no Mercado de Bal-
cão Organizado do segmento Bo-
vespa”, disse a BM&FBovespa,
em comunicado.

Com o lançamento desse no-
vo produto, a Bolsa disse que
“tem como objetivo oferecer ao
mercado novas alternativas de
investimento”. Além disso, afir-
mou que, para os próximos
BDRs, abrirá um processo de
concorrência para escolher
quem será o parceiro. Ganhará a
instituição que garantir o maior
volume de negócios.

Gigantes como Google e Apple chegam à Bovespa
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AUnilever, gigante mundial
dos setores de higiene, lim-
peza e alimentos, desco-
briu que o consumidor bra-

sileiro não sabia que ela vendia ali-
mentos. A constatação veio de uma
pesquisa realizada no País em 2004,
ano em que a matriz do grupo ado-
tou um logotipo global, vinculado à
imagem de vitalidade.

No levantamento, a empresa fez
duas perguntas aos consumidores: se
sabiam o que era a Unilever e em quais
segmentos ela atuava. “Descobrimos
que eles não conheciam a empresa e só
reconheciam as marcas Seda, Rexona e
Omo”, diz Luiz Carlos Dutra, vice-pre-
sidente de Assuntos Corporativos da
Unilever Brasil.

Lembraram, explica Dutra, justamen-

te das marcas mais ligadas à Gessy Le-
ver – nome que antecedeu o da Unile-
ver – fruto da união da multinacional
anglo-holandesa com a brasileira Ges-
sy. A área de alimentos era uma ilustre
desconhecida. “Apesar de fazerem da
maionese Hellmann’s líder de merca-
do, tomarem sorvete Kibon e passarem
a margarina Becel no pão, eles não os
associavam à companhia”, diz Dutra.

Para mudar essa realidade, a Unile-
ver decidiu focar suas futuras campa-
nhas nas marcas e no logotipo, que pas-
sou a estampar todas as embalagens de
itens produzidos pela empresa. Resulta-
do: o conhecimento dos brasileiros so-
bre a marca Unilever, que era de 7% em
2004, subiu para 77% em 2010. Numa
das promoções mais marcantes, a com-
panhia distribuiu premiações milioná-
rias aos consumidores para comemo-
rar os seus 80 anos no País, em 2009.
Durante 80 dias, sorteou um prêmio
único de R$ 2 milhões, além de realizar
dois sorteios diários de R$ 10 mil e dois
semanais de R$ 100 mil no período.

A ação promocional reuniu a partici-
pação inédita de 10 marcas do portfólio
da Unilever (Ades, Axe, Dove, Hell-
mann’s, Lux, Omo, Seda, Rexona, Ki-
bon e Knorr). A promoção, encerrada
em dezembro, contou com o número
recorde de 22 milhões de participantes.
“Foi um sucesso, a palavra Unilever foi
a terceira mais procurada no Google du-
rante a promoção”, diz Dutra.

O resultado do esforço da empresa,
que desembolsou R$ 1,9 bilhão em pro-
paganda no ano passado, para tornar a
marca Unilever conhecida dos consu-
midores deu retorno no volume de ven-
das . “Em média, o conhecimento da
marca faz com que o consumidor incre-
mente em 15% a sua cesta de consumo
com produtos da Unilever”, diz Dutra.

A iniciativa da unidade brasileira de
promover a marca corporativa do gru-
po, que se somou ainda aos investimen-
tos na inovação de 60 produtos, rende-
ram ao Brasil a segunda posição no ran-
king das principais operações mun-
diais da companhia em 2009, passando
a Inglaterra e ficando atrás apenas dos
Estados Unidos. Ele não revela os nú-
meros do ano passado, mas sabe-se
que, em 2008, o faturamento da opera-
ção no Brasil foi de R$10,3 bilhões.

● Ensino gratuito

R$ 15 bi
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é o faturamento previsto para 2010
pelas empresas de segurança
no País, segundo a Abrevis,
entidade do setor

● UNS Idiomas
O investimento inicial na franquia
varia de R$ 80 mil a R$ 120 mil,
com retorno em 12 meses,
segundo a empresa

● CNA
O investimento total vai de
R$ 70 mil a R$ 180 mil. O
retorno varia de 18 a 24 meses

● Seven Idiomas
O investimento inicial varia de R$
150 mil a R$ 200 mil, e o prazo
de retorno é de 36 meses

Escolas de idiomas aproveitam Copa para crescer
Aproximação do evento esportivo faz com que as redes de franquias voltadas para o ensino de inglês tirem da gaveta seus planos de expansão

80 mil
profissionais de todo o País
serão capacitados gratuitamente
pelo Ministério do Turismo
até a Copa do Mundo.
Os cursos de inglês e espanhol
são gratuitos e online

O esforço da Unilever
para vender sua cara
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Foco. Para Cirino, País tem grande oportunidade de expansão

Empreendedorismo

PUBLICIDADE
O quanto pesa o
fator Casas Bahia
A importância relativa das Casas Ba-
hia, maior anunciante do País, para a
Young & Rubicam, do empresário Ro-
berto Justus, costuma provocar dis-
cussões nos meios publicitários. Para
uns, a conta responderia por 70% da
movimentação de compra de espaço
de mídia adquiridos pela Y&R, que
chegou a R$ 4,8 bilhões no ano passa-
do. Para outros, não passaria de 40%.
Segundo admitiu o próprio Justus, a
fatia seria menor, em torno de 30%.
Qualquer que seja o porcentual, seu
efeito é poderoso. Caso se adote os
30% reconhecidos por Justus, o R$ 1,3
bilhão resultante serviria, isoladamen-
te, para colocar a conta das Casas Ba-
hia no sétimo lugar do ranking das
agências de publicidade brasileiras,
ao lado da Neogama e à frente da Afri-
ca. Caso fosse adicionada à movimen-
tação gerada pela carioca Artplan, es-
ta saltaria da 24.ª posição para a se-
gunda (com R$ 1,9 bilhão de movi-
mentação), superando a AlmapBBDO
e atrás apenas da própria Y&R, que
continuaria sendo a líder, com movi-
mentação de R$ 3,5 bilhões.

EMPREENDEDORISMO
Presentear, problema
que virou um negócio
Ex-superintendente de marketing da
Telefônica, o executivo Andre Sus-
skind decidiu mudar radicalmente de
vida. Lança no final deste mês, em
São Paulo, a Viva! Experiências, em-
presa que pretende resolver o proble-
ma de quem precisa presentear e não
sabe o que comprar ou não tem tem-
po para isso. Susskind investiu R$ 1,5

milhão para criar cinco modelos de
caixas presentes, cada uma com 18
opções de “experiências”, das quais o
presenteado escolhe apenas uma. En-
tre os temas propostos, jantar a dois,
aulas de dança a domicílio, massa-
gem, corte de cabelo e passeios infan-
tis. As caixas de presentes são vendi-
das pela internet, call center, livrarias
e empórios. Custam entre R$ 70 e R$
200. “Esperamos vender 20 mil unida-
des até o final do ano” diz Susskind.
Em 2011, ele quer chegar a outras re-
giões do País.

MULTINACIONAL
Brasil é plataforma para as
portas da Hörmann na AL
O grupo alemão Hörmann, fabricante
de portas residenciais e industriais de
alto padrão, quer transformar o Brasil
em plataforma para seus negócios na
América Latina e com os demais paí-
ses do Bric. Com receitas de€ 1 bi-
lhão em 2009, 6 mil funcionários e 23
fábricas espalhadas pela Europa, Esta-
dos Unidos e China, o Hörmann, ba-
seado na cidade de Steinhagen, no
estado de Renânia do Norte-Vestfá-
lia, vai investir inicialmente R$ 5 mi-
lhões na montagem de uma estrutura
comercial e técnica no País. Numa
fase posterior, a ideia é operar com
uma fábrica própria.

OPORTUNIDADES
Congresso discute como
surfar a onda de crédito
Com a presença de empresários co-
mo Ricardo Nunes, da Máquina de
Vendas (resultado da fusão entre a
mineira Ricardo Eletro e a baiana Insi-
nuante), Adalberto Savioli, presiden-
te da Acrefi, e Hugo Gonçalves , da
Losango, além do economista Mail-
son da Nóbrega, da consultoria Ten-
dências, acontecerá, em São Paulo,
nos dias 28 e 29 deste mês, o Congres-
so Consumidor Moderno de Crédito,
Cobrança e Meios de Pagamentos
(CCMCC). No evento, marcado para
o Hotel Transamérica, serão discuti-
das as oportunidades e desafios gera-
dos pela expansão do crédito no País
previsto para os próximos anos.
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Vice. A operação brasileira, diz Dutra, é a segunda do grupo no mundo
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