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Tendência de consumo em as-
censão no país, o chamado fro-
zen yogurt, produto à base de
leite fermentado que se tornou
febre nos últimos meses, deve
ter neste verão seu grande mo-
mento. As empresas especiali-
zadas no produto acreditam que
esta será a estação para popula-
rizar o negócio. “Cerca de 50%
do nosso faturamento é gerado
entre os meses de novembro e
fevereiro”, diz Marcelo Bae, di-
retor administrativo da rede Yo-
goberry, pioneira no mercado
de frozen yogurt no Brasil.

Lançada em 2007 a Yogoberry
tem faturamento médio mensal
de R$ 90 mil por loja e espera
crescer 50% em 2011. A primeira
franquia da marca foi criada em
meados de 2009. “Não pensáva-
mos em ter franquia, mas com o
surgimento de novas marcas, foi
nossa alternativa para crescer de
forma acelerada”, diz Bae.

A empresa passou de 32 para
80 lojas em menos de 18 meses,
sendo apenas uma delas pró-
pria. Hoje, cerca de 80% das
unidades ficam em shoppings
centers. “É vantajoso porque o
clima não afeta o consumo.”

A rede Yoggi, principal rival
da Yogoberry, tem 36 unidades
em operação e espera fechar
2010 com cem lojas. A empresa,
com faturamento aproximado de
R$ 24 milhões em 2009, triplicou
neste ano também sustentada
por franquias. “Nosso plano é
ter 300 unidades até 2012”, diz
Alexandre Tenenbaum, sócio-
fundador da Yoggi.

O crescimento por franquias
é a estratégia mais adequada
para companhias jovens, se-

gundo Ricardo Camargo, dire-
tor da Associação Brasileira de
Franchising (ABF). “Quanto
mais rápido uma empresa cres-
ce, mais ela se torna conhecida
e aumenta suas chances de per-
manecer no mercado.” O maior
número de franquias também
melhora o potencial de negocia-
ção com o fornecedor e infla a
verba para o marketing, uma
vez que cada franqueado paga
uma taxa média de 2% ao mês
para publicidade.

Com três lojas próprias, a
Yoggi espera incremento de
70% no consumo de seus pro-

dutos no verão, em relação ao
inverno, principalmente nas
lojas de rua. A fábrica de mil
metros quadrados em funcio-
namento no Rio de Janeiro pro-
duz 20 toneladas por mês, cer-
ca de 45% da sua capacidade de
produção. Outra fábrica, em
construção no interior do esta-
do do Rio de Janeiro, apoiará a
expectativa de crescimento da
empresa, uma das poucas do
mercado, além da rede inter-
nacional de frozen yogurt Tutti
Frutti, a oferecer venda self-
service. “Estamos com uma
loja-teste no Rio com venda

self-service e queremos man-
ter opções variadas do servi-
ço”, afirma Tenenbaum.

Estilo de venda
A sócia da Yogofresh, Larissa
Dadalto, discorda do método e
acredita que a venda via auto-
atendimento vai recuar com o
tempo. “Os consumidores se
sentem enganados porque ge-
ralmente o produto sai mais
caro ou a combinação não fica
adequada pela variedade de op-
ções”, diz a empresária que re-
cebe de seis a dez pedidos por
dia de interessados em abrir

Redes como Yogoberry, Yoggi, Yogolove
e Yogofresh conquistam os shoppings
e projetam pico de vendas neste verão

A onda do frozen
yogurt começou
no Brasil em 2007
e hoje mantém-se
com o modelo
de franquias.
A primeira rede
a abrir suas portas
foi a Yogoberry, que
conta com 80 lojas

Sensação
das casas de
iogurte chega
às franquias
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Pepsi comprará fabricante russa de sucos
e laticínios Wimm-Bill-Dann por US$ 5,4 bi
A companhia americana informou que comprará 66% da WBD por
US$ 3,8 bilhões e, depois, fará oferta para adquirir as ações restantes.
“A transação fará da PepsiCo a maior empresa de alimentos e bebidas
na Rússia, ocupando a liderança na crescente categoria de laticínios
no país e firmará sua presença em mercados importantes da
Europa oriental e Ásia central”, afirmou a companhia em nota.
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uma franquia e espera incre-
mento de 40% no consumo nas
estações mais quentes.

A rede brasileira Yogolove
também não acredita no siste-
ma. “O mercado externo teve
dificuldade com o self-service,
assim como as marcas de sorve-
te que tentaram o mesmo méto-
do de venda”, afirma Paulo Ca-
lacino, diretor da Yogolove.

Tendência em 2010, resta sa-
ber se o frozen yogurt sobrevi-
verá a outros verões. “Permane-
cerão aquelas redes que cons-
truírem uma marca forte”, diz
Camargo, diretor da ABF. ■

YOGOBERRY

1,2 mil
são os interessados em
abrir uma franquia com a marca
Yogoberry. Das lojas abertas,
nenhuma foi fechada.

YOGGI

R$ 400 mil
é o valor para obter uma franquia
da marca, sem considerar
o imóvel. A média do mercado
de frozen é de R$ 300 mil.

YOGOFRESH

4
produtos da linha Yogocoffee,
como o café expresso com
frozen de chocolate, apoiam o
crescimento da marca no inverno.

YOGOLOVE

15%
de aumento da receita foi
o que constatou cada loja da
rede ao comparar outubro de
2009 com outubro deste ano.

Nestlé e Danone
se rendem à
onda “frozen”
Gigantes de alimentos
desenvolvem produtos baseados
na lógica do sorvete de iogurte

Como reflexo da febre no con-
sumo de frozen yogurt, gran-
des marcas decidiram entrar
na briga por uma colherada
desse mercado. A Nestlé, mul-
tinacional do ramo alimentício
que opera em 83 países, lança
neste verão um sorvete a base
de iogurte. O Molico Yogo, da
linha Molico, que oferece tra-
dicionalmente produtos com
apelo saudável, vai ser vendi-
do em potes de 485 gramas nos
sabores natural e sorvete de
iogurte com calda de Frutas
Vermelhas.

O Grupo Danone, multina-
cional conhecida principal-
mente por seus produtos lácteos
lançou em 2009 o Activia Fro-
zen, um iogurte que, quando
colocado no freezer, ganha a re-
frescância de um sorvete. A in-
tenção da empresa é que a linha
Activia, consumida geralmente
como parte do café da manhã,
devido à proposta de ajudar a
regular as atividades intestinais,
possa ser consumido também
como sobremesa, assim como
os frozen yogurts.

É só o começo
Este mercado hoje ainda está
concentrado na região Sudeste,
mas tende a ser ampliado. O
frozen yogurt está em processo
de implementação, mas assim
como em outros países, deve se
firmar como uma opção de so-
bremesa. “Muitos consumido-
res ainda estão conhecendo o
produto”, diz Ricardo Camargo,
diretor da Associação Brasileira
de Franchising (ABF).

A oferta de um produto de
cunho saudável, sem gordura
e refrescante deve alavancar o
consumo até a estabilização.
Além da facilidade de fabrica-
ção e da praticidade do mode-
lo de negócio que não exige
muito espaço e cozinha. Desta
forma, grandes marcas que
têm o sorvete em sua linha,
tendem a experimentar este
formato. “A Parmalat, por
exemplo, chegou a criar um
sorvete com sabor de iogur-
te”, diz Camargo. ■ M.C.

Neste verão,
a Nestlé lança
o Molico Yogo,
que será vendido
em potes de 485
gramas em dois
sabores, e a
Danone já pôs nas
prateleiras a versão
congelada de sua
marca Activia
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Marcelo Bae, diretor administrativo da Yogoberry,
espera registrar 50% de seu faturamento entre
novembro deste ano e fevereiro do ano que vem
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ABSA amplia a frequência de voos de frete
de carga entre Miami, nos EUA, e Cabo Frio
A partir de hoje, a companhia cobrirá a rota duas vezes por semana.
A demanda é principalmente de cargas para atender a indústria de petróleo
no litoral fluminense. Nas duas frequências, a ABSA usará Boeings
767-300 cargueiros, com capacidade para 60 toneladas. Controlado pela
Costa do Sol Operadora Aeroportuária, Cabo Frio (RJ) é um dos seis
aeroportos públicos brasileiros administrados pela iniciativa privada.

Naashon Zalk/Bloomberg

● A Nestlé lança neste verão o
sorvete à base de iogurte, o Molico
Yogo, acompanhando a febre
de consumo dos frozen yogurts.

● Já no verão de 2009
o Grupo Danone lançou o
Frozen Activia, que continua a
ser vendido nesta temporada.

● O mercado de frozen
yogurt, focado na região
Sudeste, tende a ser ampliado
nos próximos meses.
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