


Uma das leis que regem o mundo do marketing é a "lei 

da liderança". Descrita por Al Ries e Jack Trout no livro "As 

22 consagradas leis do marketing", a regra mostra que 

mais importante do que diferenciar um produto de seu 

concorrente é descobrir em que categoria ele pode ser o 

número um. "Estabelecer a liderança de um produto em 

determinado setor é fundamental para uma estratégia 

de marketing bem-sucedida. A questão não é convencer 

os clientes de que temos o melhor produto ou serviço, 

porque é mais importante ser o primeiro do que ser o 

melhor", explicam os autores em um dos capítulos da obra 

que virou referência no segmento. 

Foi isso que Alexandre Tenenbaum e Bruno Grossman, dois 

jovens empreendedores brasileiros, fizeram no fim de 2008, 

quando decidiram abrir a primeira loja especializada na 

venda de sorvete de iogurte, o famoso frozen yogurt. Como 



não dava mais para ser o número 1 

no Brasil, porque a Yogoberry já havia 

conquistado esse posto, eles optaram 

por criar uma nova categoria ao lançar 

a Yoggi, a primeira marca de sorvete de 

iogurte 100% brasileira e a única que 

conta com fabricação própria e sabores 

típicos do Brasil, como o frozen de 

jabuticaba. 

Em menos de um ano e meio, o 

estabelecimento instalado no Leblon, 

um dos mais badalados bairros do 

Rio de Janeiro, atraiu a atenção de 

investidores, que passaram a abrir 

franquias da marca. Hoje, a Yoggi 

possui 20 unidades em diversas 

regiões do País e três novos sócios, 

Luciano Huck, Bernardinho e 

Alexandre Accioly, que assumiram 

o desafio de transformar o negócio 

regional na primeira grife nacional de 

produtos à base de iogurte. Agora, 

a marca se prepara para entrar com 

força total no mercado paulista. Com 

um investimento de R$ 1 milhão 

em marketing, a Yoggi marcará 

presença na mídia com uma série 

de ações diferenciadas, como um 

merchandising especial na novela "Ti Ti 

Ti", trama que estreia na Rede Globo no 

horário das 19h, no lugar de "Tempos 

Modernos". Nesta entrevista, os amigos 

de infância Alexandre Tenenbaum e 

Bruno Grossman explicam o detalhado 

plano de negócios que desenvolveram 

para a marca nos próximos anos. 

Como surgiu a ideia de investir em uma rede 
de lojas especializada em sorvetes de iogurte? 
Alexandre Tenenbaum - Desde os 25 anos, eu e o 
Bruno prestamos consultoria de varejo para pequenas 
e médias empresas, Nosso objetivo sempre foi abrir 
um negócio para poder aplicar nossas teorias em 
todas as áreas da empresa. O frozen yogurt nos atraiu 
pela simplicidade do negócio e pela possibilidade de 
montar uma rede de lojas. 

Bruno Grossman - O frozen yogurt existe há mais de 
dez anos nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Em 
viagens ao exterior, notei que esse é um produto que 
tem a cara do brasileiro, principalmente porque aqui 
temos o chamado "comportamento farofa". O brasileiro 
gosta de misturar sabores, como arroz, feijão, farofa, 
banana e macarrão, e colocar tudo em um mesmo 
prato. Esse foi um dos motivos do sucesso da franquia 
Spoletto, e o iogurte permite essa personalização do 
produto, além de ser um alimento saudável, gostoso 
e alegre, A vinda do frozen yogurt para o Brasil era 
apenas uma questão de como encaixar toda essa 
linguagem diferenciada em uma marca brasileira. 

A fábrica foi a maneira para diferenciar 
a Yoggi entre tantas outras marcas de 
sorvete de iogurte que invadiram o 
mercado nacional nos últimos dois anos? 
Tenenbaum - A fábrica faz parte de um grande 
plano de negócios, que tem como pilar a criação de 
uma marca brasileira, com sabores do Brasil, como 
é o caso do frozen de jabuticaba. Entramos nesse 
negócio sem medo de explorar a nossa brasilidade. 
Agora, estamos investindo R$ 1 milhão em marketing 
para transformar a Yoggi em uma marca nacional, 
com cara de Brasil. Esse é um projeto de construção 
de marca que engloba um planejamento de 360 graus 
e envolve desde a reestruturação do logotipo da 
Yoggi até a linguagem de comunicação impressa no 
interior de nossas lojas, passando pela forma como 
os funcionários se vestem e abordam os clientes. Em 
paralelo, vamos fazer um grande investimento em 
propaganda para lançar a marca no Brasil, até porque 
hoje nenhuma das marcas que atuam no segmento 
tem uma identidade nacional. Já estamos presentes 
nas cinco regiões do País com nossas lojas e vamos 



ser os primeiros a ter uma imagem associada com a 
cara do Brasil. 

Grossman - Já começamos a construir essa 
imagem há um ano e meio, quando inauguramos 
a primeira loja, no bairro do Leblon, em um ponto 
onde circulam muitos artistas, jornalistas, atletas e 
formadores de opinião. Era uma loja pequena, com 
30 metros quadrados, mas que recebeu um grande 
investimento em marketing para causar impacto, 
gerar comentário e atrair os consumidores. Somos 
uma operação de um produto só. Por um lado é 
bom porque a operação é simplificada, mas por 
outro é ruim, uma vez que ficamos dependentes de 
um único produto. Se o fornecedor não entrega a 
matéria-prima, a loja fecha. Tínhamos que garantir 
esse fornecimento, por isso decidimos investir 
em uma fábrica própria, que vai além da estrutura 
física. Investimos também em capital intelectual, 
em engenheiros de alimentos, flavoristas, pesquisas 
e desenvolvimento de novos produtos. Com isso 
conseguimos criar sabores ajustados ao nosso 
planejamento de marca, como os iogurtes de 
jabuticaba e de manga. Agora, estamos lançando 
os sabores de inverno, como o iogurte de chocolate 
belga. Este é o primeiro produto light, com baixa 
caloria, zero de gordura, saudável e que não sacrifica 
o sabor. Temos produtos para todo tipo de público, 
desde aquele consumidor que quer algo light até 
aquele que deseja algo mais calórico e coloca no 
sorvete de iogurte chocolate e farofa de paçoca, 
Nossa marca quer falar com todo mundo, o objetivo 
é ser o McDonald's do frozen yogurt. Adotamos uma 
linguagem popular para incentivar o consumo do 
produto porque queremos estar em todos os pontos 
do Brasil. 

Como essa verba de marketing será dividida? 
Tenenbaum - Teremos uma campanha publicitária, 

com três meses de veiculação, que irá envolver 
anúncios de mídia impressa, digital, eletrônica e 
cinema. A maior parte da verba será destinada 
para a tevê, pois o objetivo da marca é conquistar 
visibilidade nacional. Também vamos fazer parte do 
cenário de "Ti Ti Ti", a próxima novela das 19h a ser 
exibida pela Rede Globo. Essa é mais do que uma 
ação de merchandising, já que a nossa loja será um 
dos estabelecimentos da cidade em que a trama irá 
se desenvolver. Muitos personagens vão aparecer 
consumindo o sorvete de iogurte da Yoggi. 

Grossman-A loja será uma espécie de "personagem" 
da novela, que é uma comédia sobre o universo 
da moda. Esse é um produto novo e, se queremos 
crescer no País, temos que ensinar o brasileiro a 
consumir o frozen yogurt. Para tanto, nada melhor do 
que inserir a marca dentro de uma novela da Globo. A 
participação na novela será um divisor de águas para 
a Yoggi no mercado nacional 

Com isso a marca pretende atrair o público 
da classe C, mesmo com o sorvete de iogurte 
sendo um produto de custo elevado? 
Grossman - Não vejo dessa forma. Você sabe quanto 
custa um milkshake do Bob's? McDonald's e Bob's 
estão em todas as praças do Brasil e o milkshake não 
sai por menos de R$ 7,50. O produto mais barato da 
Yoggi custa R$ 6. O público está disposto a pagar 
mais por um produto diferenciado, e preço comunica, 
é um dos atributos de marca, O sorvete tradicional é 
R$ 6; o nosso é R$ 8. Isso significa que o preço está na 
média, além de ser um produto diferenciado, gostoso, 
saudável e que permite personalização. 

Algumas pesquisas revelam que muitos 
não estão dispostos a pagar R$ 8 no seu 
produto e a justificativa é: como um sorvete 
de iogurte pode custar esse preço? 



Grossman - Tratando o assunto do ponto de vista da 
psicologia, esse é um motivo patente e não latente. 
Temos o desafio de trazer o público masculino para 
perto da marca, que hoje conversa mais com as 
mulheres. Temos um produto com uma imagem 
feminina, uma loja alegre, colorida e clean. Nossa 
marca é 60% feminina e precisamos equilibrar isso. 
Preciso falar mais de futebol... 

Que agência vocês escolheram para 
colocar todo esse planejamento de 
marketing em prática? 
Tenenbaum - A agência que cuida da nossa marca 
é a KongRex, que é especializada em design, mas 
para essa nova fase estamos montando uma estrutura 
de marketing diferenciada. Teremos uma agência 
de propaganda, que ainda está em processo de 
definição, além de outras agências prestando serviços 
específicos de marketing. 

Grossman - Soltamos o briefing no mercado 
publicitário e agora estamos analisando as 
ideias criativas que estão chegando. O fato é que 
precisamos criar uma linguagem que faça com que a 
marca se comunique com todos os brasileiros. Esse 
processo envolve desde o visual da loja, que precisa 
ser convidativo, até o anúncio que será exibido na 
televisão, Já visitei três agências de publicidade, junto 
com o Luciano Huck, mas ainda não definimos quem 
ficará com a conta. A única coisa que posso adiantar 
é que será uma agência de São Paulo, 

Esse novo posicionamento de marketing 
prevê também a reestruturação do 
portfólio de produtos da marca? 
Tenenbaum - Sim. Hoje a marca não tem um vínculo 
forte com o público infantil, que é decisivo em compras 
de muitas famílias, pnncipalmente, nos shoppings, e 
a criança costuma escolher o lugar não pela marca, 
mas sim pela vitrine que tem a jujuba mais colorida. 
Nossa ideia é estabelecer um relacionamento com 
essas crianças por meio de produtos específicos. 

Queremos lançar a linha Yoggi Kids, tipo McLanche 
Feliz, com algo que desperte o desejo da criança em 
interagir com a marca. 

Com quantos sabores vocês começaram o 
negócio? 
Grossman - Com dois sabores: o iogurte natural e de 
jabuticaba. É importante ressaltar que a proposta da 
Yoggi não é ter muitos sabores de iogurte, O objetivo 
é ter quatro sabores e estimular o cliente a combinar a 
quantidade quase que infinita de ingredientes, como 
grãos, frutas e chocolates. Também temos um produto 
único, o Yoggi Blend, no qual o cliente customiza seu 
sorvete de iogurte. Ele escolhe as combinações e 



Nosso marca quer falar com todo mundo, o objetivo é ser o 
McDonald's do frozen yogurt. Adotamos uma linguagem popular 
para incentivar o consumo do produto porque queremos estar em 
todos os pontos do Brasil 

uma máquina e mistura todos os ingredientes com 
o iogurte na hora. Oferecemos a possibilidade de 
o consumidor criar seu próprio sabor de Yoggi. São 
64 mil combinações possíveis, o que representa a 
possibilidade de expenmentar um sabor diferente de 
frozen yogurt por dia durante 72 anos. Isso desperta 
a criatividade do consumidor, além de ser uma 
supermídia para a marca. 

Tenenbaum - Nosso primeiro produto, o frozen 
de jabuticaba, é hoje um dos nossos grandes 
diferenciais, já que essa é uma fruta 100% brasileira. 
No começo não foi fácil emplacar esse produto. Nos 
primeiros meses vendíamos apenas 10% do frozen de 
jabuticaba. Hoje ele representa 40% das vendas e, em 
algumas praças, como Minas Gerais, já responde por 
mais de 50% do faturamento das lojas. Esse foi um 
acerto que acabou virando um hit. As pessoas vão 
ao Yoggi para comer o Yoggi de jabuticaba. Agora, 
vamos lançar o frozen de graviola, e mais novidades 
virão, porque nossa marca não quer seguir de forma 
radical uma tendência importada dos Estados Unidos 
ou da Coreia do Sul, quer ter sabores nacionais. 

Quando a Yoggi entrou no segmento, outras 
marcas, como a Yogoberry e a Yogurberry, já 
estavam mais consolidadas no mercado. 
Como o plano de negócios foi estruturado 
para diferenciar a marca? 
Tenenbaum - Como diz aquela famosa lei de 
marketing, se não dá para ser a primeira marca a ser 
lançada no segmento, inaugure uma nova categoria. 
E foi isso que fizemos ao posicionar a Yoggi como a 
primeira marca 100% nacional e com cara de Brasil. 

Grossman - Durante os três primeiros meses de 
operação, viramos noite cortando frutas, preparando 
frozen e atendendo clientes. Ajudamos a impulsionar 

essa grande onda de sorveterias de iogurte. O que 
temos hoje no mercado é a "bolha do iogurte", uma 
superinflação que gera uma espécie de demanda 
virtual pelo produto. Mas nem todas as marcas vão 
sobreviver, porque não basta montar a operação, é 
preciso ter uma estratégia de marca para enfrentar 
essa guerra que começa a ser travada no mercado 
nacional. No Rio de Janeiro, já houve a guerra da 
concorrência e nós sobrevivemos. Hoje estamos 
com 20 lojas e figuramos entre as principais marcas 
do segmento. Agora estamos nos preparando para 
entrar em São Paulo, uma região que ainda está 
praticamente inexplorada. No mercado paulistano 
temos uma grande vantagem competitiva, já que 
fechamos parceria com as grandes administradoras 
de shoppings centers da capital e do interior, como 
Multiplan, Brascan e JHSF para a abertura de lojas 
nesses estabelecimentos. 

A ideia é operar apenas em shopping center? 
Grossman - A loja no shopping é a forma mais 
eficiente de crescer no mercado, porque é um 
ambiente estável e 100% controlado. Por exemplo: 
quando chove, a loja de rua inevitavelmente apresenta 
uma queda nas vendas. Assim, para cada 20 lojas 
que iremos abrir nos shoppings, teremos uma na 
rua. Nosso modelo de negócios não é engessado, até 
porque esse é um termo que não consta em nosso 
vocabulário. Temos uma estrutura muito flexível, 
tanto em termos de produtos quanto em modelos 
de lojas. Agora, por exemplo, vamos abrir a primeira 
loja self service no Rio de Janeiro. Uma de nossas 
concorrentes, a Tuti Fruti, trabalha só com o modelo 
self service; já o Yogurberry optou pelo atendimento 
no balcão. O Yoggi é um camaleão, que atende no 
balcão, no modelo self service, em quiosques e faz 
até eventos particulares. Em breve, vamos lançar uma 



A Yoggi vai fazer parte do cenário da nova novela das 19h 
a ser exibida pela Rede Globo, a "Ti Ti Ti" Essa é mais do que 
uma ação de merchandising, já que a nossa loja será um dos 
estabelecimentos da cidade aonde a trama irá se desenvolver 

linha de produtos industrializados. O consumidor vai 
encontrar Yoggi no supermercado, no mercadinho da 
esquina, na praia... Não posso dar muitas dicas, mas 
estamos trabalhando para colocar a marca em tudo 
que é canto! 

O negócio já passou por um inverno no Brasil. 
Como foi o impacto da estação nas vendas? 
Grossman - Não dá para dizer que o Yoggi não sente 
o impacto do inverno, A política que adotamos é não 
brigar com a estação. Ficamos aliados do inverno ao 
lançar produtos e tematizar a loja conforme a estação. 
Lançamos, por exemplo, os fashion hits, produtos 
mais calóricos, mais doces e mais cremosos, e 
oferecemos a opção de calda quente de chocolate e 
goiabada. Em breve, vamos lançar o Yoggitino, que é 
um capuccino de yoggi, ou seja, o primeiro café com 
iogurte do Brasil. Uma das vantagens de ter 90% de 
nossas lojas instaladas em shopping center é que o 
fluxo não se altera durante o inverno. Registramos 
uma queda de 10% durante os meses mais finos do 
ano. já as marcas tradicionais de sorvetes chegam a 
apresentar queda de 40% nas vendas, porque sorvete 
está associado à ideia de se refrescar, enquanto o 
frozen yogurt ganhou status de substituto saudável de 
alimentação. Diante dessa constatação, queremos ter 
tudo à base de iogurte, até sanduíche e salada com 
molho de frozen yogurt. O céu é o limite! 

Quantos franqueados a Yoggi tem atualmente? 
Grossman - Hoje, temos 55 franqueados já com contrato 
assinado e em processo de implementação de loja. Além 
das 20 lojas abertas, temos mais 20 estabelecimentos 
em obras, que serão inaugurados até o final de agosto, 
e outras três unidades que são projetos para 2012, em 
shoppings que estão em construção. Enquanto estamos 

dando essa entrevista, novos negócios estão surgindo. 
Apenas durante a feira da ABF Franchising fechamos 
três negócios. Isso porque a feira não é lugar de fechar 
negócios e sim começar as negociações. A previsão 
inicial era encerrar o ano com 60 franqueados. Já 
estamos com 55, o que nos levou a rever todas as metas, 
até porque o volume de produção da nossa fábrica 
é de 15 toneladas de produtos por mês, que atendem 
às 20 lojas em funcionamento. Nossa expectativa para 
dezembro de 2010 é de ampliar essa produção mensal 
para 50 toneladas. 

Tenenbaum - Nossos estudos indicam que o 
máximo de lojas Yoggi que o Brasil comporta é de 200 
estabelecimentos. A metade disso deverá estar em 
funcionamento até o final do ano, Agora, já estamos 
entrando em São Paulo, com lojas no Shopping 
Ibirapuera, Santana Parque Shopping, Brascan 
Century Plaza e no novo shopping da Granja Viana. 
Num segundo momento, que provavelmente será 
no final do ano, vamos entrar nas cidades que fazem 
parte da Grande São Paulo. Estamos fechando uma 
parceria com um grande empresário paulistano que irá 
possibilitar uma rápida expansão da marca. O projeto 
prevê a inauguração de 50 lojas da Yoggi em São Paulo 
até o final de 2012. Começamos o ano de 2010 com 10 
lojas, já estamos com 20 e nossa previsão é encerrar 
o ano com, no mínimo, 80 estabelecimentos, Desde o 
ano passado, crescemos 800%. Na minha avaliação, 
O principal diferencial da marca foi ter investido R$ 
1 milhão em uma indústria produtiva. Hoje somos 
a única marca do mercado nacional que fabrica o 
iogurte que é vendido em nossas lojas, 

Que influência o recente acordo de parceria 
com o grupo de Alexandre Accioli, 
Bernardinho e Luciano Huck tem nesse 
plano de expansão da marca? 



Grossman - Rolou um namoro, uma química que 
acabou em casamento, Os três acreditam no projeto e 
têm muito a agregar no crescimento da marca, já que 
são empresários bem-sucedidos, com uma excelente 
visão estratégica e, além disso, entendem muito de 
marketing, criação de marca e construção de imagem. 
Os três vêm participando ativamente nesse processo 
de construção de rede e da marca Yoggi. 

Tenenbaum - Eles são consumidores da marca 
e gostam tanto do produto que acabaram virando 
nossos sócios. 

Quantas propostas de franquia 
vocês recebem em média por mês? 
Grossman - Hoje, recebemos em média 250 fichas 
de cadastros por mês. Registramos alguns picos 
de envio, principalmente, quando ocorre mídia 
espontânea. Um exemplo foi quando a franquia da 
Yoggi que a Guilhermina Gingle abriu na Ilha de 
Caras foi publicada em uma reportagem na revista 
Caras. Recebemos 100 cadastros em cinco dias. Em 
outra oportunidade, nosso negócio, incluindo a fábrica 
de iogurtes que montamos, apareceu no programa 
Mundo S.A., exibido pela Globonews. No dia que 
a matéria foi exibida, recebemos 240 pedidos de 
franquia. Nem tudo isso é aproveitado, porque achar 
um franqueado é como dar um tiro de canhão: para 
cada cem pedidos, você encontra dois investidores 
com o perfil do negócio. 

Tenenbaum - Uma franquia da Yoggi custa R$ 
300 mil, sendo que o ticket médio de nossas lojas 
é de aproximadamente R$ 9, Mas somos muito 
conservadores nos números. Trabalhamos com 
uma previsão de faturamento médio de R$ 75 mil por 
mês, embora as lojas vendam bem mais que isso, 
Jogo sempre para baixo. Dou os piores números 
e os itens mais caros para montar a loja, porque 

se o franqueado aceita essas condições, qualquer 
número melhor já é lucro. Se apresento para um 
novo franqueado o melhor cenário do mundo, 
com nota 10, ele investe e se tem um desempenho 
equivalente a uma nota 9,8 vai ficar insatisfeito. E 
franqueado insatisfeito é a pior coisa que existe. 
Minha vida hoje é deixar meus franqueados 100% 
satisfeitos, o resto é detalhe, 

Como os criadores do Yoggi 
definem o termo marketing? 
Grossman - É o esforço de vendas desnecessário. 
Tudo aquilo que vem antes da venda. Se você primeiro 
arruma a casa, pesquisa o mercado, prepara um 
ambiente agradável, oferece um atendimento de alto 
nível e depois lança um produto bom, a venda acaba 
sendo uma consequência. A regra é nunca parar de 
inovar. E é essa filosofia que implantamos na Yoggi. 
O problema hoje é que existe uma saturação de 
marcas e produtos no mercado. O consumidor não 
tem mais tempo para processar tanta informação, o 
que faz do tempo a coisa mais valiosa no processo de 
vendas. Tenho cinco segundos para captar a atenção 
do consumidor, caso contrário ele vai me ignorar. 
Se você quer ser relevante, precisa ser diferente 
da concorrência. Por isso, quando todo mundo está 
falando em frozen de iogurte natural, nós falamos em 
frozen de jabuticaba. 

Tenenbaum - Sou consultor de marketing há cinco 
anos e, apesar de tudo que sempre falei e li como 
consultor, a melhor definição de marketing é você 
conseguir diferenciar e posicionar sua marca. Para 
tanto, precisa ser o único naquilo que faz. Se já 
tem alguém fazendo o que você faz, invente uma 
nova categoria. Você não precisa ser o melhor, mas 
precisa ser o primeiro, porque todos acham que o 
primeiro é o melhor! 

Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 43, n. 450, p. 6-15, jul. 2010.




