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Making of
DIVULGAÇÃO

Renault
assume nova
direção

As redes londrinas Eat e Pret a
Manger são lanchonetes que ser-
vem o que poderia ser classifica-
do como “comidinhas rápidas e
saudáveis”. As redes fizeram tan-
to sucesso na Europa nas últi-
mas duas décadas, que se expan-
diram para lugares como Nova
York ou Hong Kong, graças, prin-
cipalmente, à forte adesão de
quem passa o dia na rua e quer
comer barato sem ser no consa-
g r a d o p a d r ã o f a s t - f o o d
McDonald’s. No Brasil, os sócios
franqueadores da rede varejista
Mundo Verde decidiram adotar
a tendência: inauguram em maio
um novo negócio inspirado no
tal conceito de “fresh food”. A
primeira loja no gênero será aber-
ta no centro do Rio de Janeiro.
Mas ainda não tem nome.

A motivação para o empreen-
dimento é fácil de ser compreen-
dida. O negócio de franquias da
Mundo Verde quer expandir ho-
rizontes e, lógico, melhorar os di-
videndos dos acionistas. Com

um braço no segmento de servi-
ços de alimentação fora de casa,
que absorverá produtos dos fa-
bricantes que se desenvolveram
no entorno das lojas da rede, to-
do o sistema cresce.

A Mundo Verde é hoje a maior
rede de produtos naturais da
América Latina, com 187 unida-
des e faturamento de R$ 181 mi-
lhões em 2010. No último ano,
para aumentar a visibilidade da

marca, a empresa decidiu inves-
tir em marketing, o que não era
habitual na companhia.

Marca própria. A estratégia de
expansão pauta também o de-
sembarque nas gôndolas das lo-
jas franqueadas de uma linha de
produtos infantis com a própria
chancela Mundo Verde nos pró-
ximos meses. Por espantoso que
possa parecer, nelas não havia

um único produto com a marca
Mundo Verde. A falha foi detecta-
da em pesquisas após a compra
de 100% do capital da empresa
pelo fundo de private equity Ax-
xon Group. Os irmãos e sócios-
fundadores, Jorge Antunes e Isa-
bel Antunes Joffe, decidiram ven-
der a rede em meados de 2009,
em função do aumento da de-
manda do negócio e diante da au-
sência de sucessores.

Desde então, a empresa é geri-
da por Sérgio Bocayuva, ex-exe-
cutivo do Banco Modal, que se
tornou sócio do empreendimen-
to junto com um grupo de ex-di-
retores do mercado de varejo
que passaram por Lojas America-
nas, Shell e Bob’s.

Expansão. Desde a entrada do
fundo, o número de lojas cres-
ceu quase cinco vezes – de 42, em
2009, para as atuais 187 – e a pers-
pectiva é atingir 400 unidades
em cinco anos. Hoje já há uma
lista de espera com 1.600 candi-
datos a franqueados.

“Com esse cenário de expan-
são, nos tornamos líderes no seg-
mento de ‘holding do bem estar’,
afinal, o sistema Mundo Verde
desenvolveu toda uma teia de
fornecedores, que fabricam cer-
ca de 30 mil itens”, conta Bocayu-
va. Segundo ele, mais de 70% des-
ses fabricantes são pequenos e
médios empresários que, para
crescer, precisam de injeção de
recursos. “Vamos fazer isso pro-
pondo sociedade, fazendo aqui-
sições, ou até mesmo iniciando
operações para fabricar a linha
Mundo Verde. O nosso maior
cuidado é não canibalizar o atual
sistema que opera tão bem”,
acrescenta. / M. R.

Mensagem. Empresa quer se mostrar ‘próxima e confiável’

Mídia & Marketing

Mundo Verde cria marca própria e lanchonete

● Uma rede social que transmite
mensagens de voz com até dois
minutos chegou ao mercado. É
uma espécie de Twitter sonoro. O
Blaving é um serviço que funcio-
na por meio de postagens com
tecnologia de IP. O acesso é gra-
tuito pela internet e em smartpho-
nes. O serviço permite integra-
ção com outras redes sociais,
como Twitter e Facebook. É pos-
sível, ainda, seguir usuários. Na
home page do Blaving são exibi-
das as últimas postagens. A ideia
da empresa é buscar receita na
publicidade.

● Não é sem esconder uma boa
dose de orgulho que Sérgio Bo-
cayuva, gestor do sistema de
franquias Mundo Verde, conta
que a famosa rede varejista ame-
ricana de produtos naturais e or-
gânicos Whole Foods cita o caso
brasileiro em suas apresenta-
ções sobre o sucesso da oferta
de produtos saudáveis pelo mun-
do. “Temos mais de cinco mil
itens na nossa rede de distribui-
ção que são fabricados de forma
sustentável”, diz. O Mundo Verde
nasceu pelas mãos de uma famí-
lia de Petrópolis, região serrana
do Rio de Janeiro, há 24 anos.
Após morar oito anos fora do Bra-
sil, eles não achavam produtos
sem aditivos artificiais para con-
sumo próprio. Começaram a de-
senvolver fornecedores e monta-
ram a primeira loja, que deu ori-
gem à rede de franquias e mais
tarde foi vendida para os atuais
sócios. Cerca de 150 mil pessoas
circulam diariamente pelas lojas.

Agências
criam
negócios
na internet
Empresas de publicidade bancam projetos
online para atrair anunciantes para a rede

Marili Ribeiro

Fazer dinheiro com as opera-
ções de propaganda na internet
tem sido uma tarefa difícil para
as agências de publicidade. Para
convencer os anunciantes a au-
mentar suas apostas na platafor-
ma, algumas delas resolveram ar-
regaçar as mangas e empreender
outros voos para movimentar es-
s a o p ç ã o d e m í d i a . A
Fischer+Fala! está bancando um
projeto que pretende atrair ta-
lentos via web e reverter suas
ideias em negócios. A Santa Cla-
ra embarcou num serviço de mú-
sica digital com a gravadora Som
Livre pelo qual vai ser remunera-
da por volume de vendas.

O montante aplicado na inter-
net na divulgação de mensagens
publicitárias se limita a 5% do bo-
lo publicitário. A segmentação
do meio – que dispersa audiên-
cia com seus inúmeros sites,
blogs e agregadores – é o maior
problema. Afasta empresas que
querem falar com milhões de for-
ma rápida. A internet se mostra
campo atraente para os peque-
nos anunciantes, sem bala na
agulha para pagar anúncios em
televisão. O Google cresceu ven-
dendo links patrocinados. Estra-
tégia que o badalado Facebook
repete. Mais de 60% da receita
da rede social – estimada pelo

eMarketer em US$ 1,87 bilhão
no ano passado – veio de empre-
sas de pequeno porte.

Até mesmo no Brasil, prolifera-
vam as agências online, especiali-
zadas em desenvolver ações pa-
ra a internet. Hoje, boa parte de-
las virou um departamento do
modelo tradicional de agência.
Com uma banda larga restrita pa-
ra a internet, o País tem um servi-
ço lento e caro, o que faz com
que as mídias tradicionais conti-
nuem reinando, mesmo que o
avanço da era digital seja inevitá-
vel a médio prazo.

Laboratório. Publicitários em
geral adoram envelopar suas
ações com nomes sonoros que
embutam charme. Por isso mes-
mo, a Fischer+Fala! lançou o
Upload FF, seu “laboratório cola-
borativo de tecnologia”. Na prá-
tica, é uma rede social que pre-
tende se transformar em uma
plataforma em que os participan-
tes possam depositar ideias cria-
tivas. A promessa é transformar
essas ideias em negócios.

Não faz muito tempo, surgi-
ram no mercado modelos de si-
tes que agregam profissionais de
criação, seja para a produção de
filmes publicitários, seja para
buscar soluções de design para
empresas. Tudo é feito online.
As peças escolhidas para serem

utilizadas em uma campanha co-
mercial ganham o contrato do
anunciante após seleção dos tra-
balhos e o site que organiza a par-
ticipação dos colaboradores re-
cebe uma comissão.

Pedro Porto, coordenador de
convergência da Fischer+Fala!,
defende que o espírito do que es-
tá apresentando agora é bem di-
ferente: “Ao contrário desses si-
tes colaborativos, nós estamos
investindo num espaço aberto
de exposição de ideias, como se
fôssemos marchand de uma pro-
dução artística sem fins lucrati-
vos. Pode ser que um cliente veja
a proposta exposta ali e queira
usá-la, mas não é essa a finalida-

de”, diz ele.
Vale qualquer ideia, desde que

as propostas unam tecnologia e
interatividade. As proposições
terão “curadoria” da agência e os
melhores projetos podem ser via-
bilizados pela agência até o fim
de 2011. A intenção é pôr quatro
deles de pé. É uma aposta da
agência no que Porto define co-
mo “propaganda contemporâ-
nea”. “É lógico que nossos con-
correntes podem se inspirar em
algo que for desenvolvido lá. Há
risco nisso. Mas acreditamos
que temos uma equipe treinada
para aproveitar o material mais
rápido do que eles”, diz.

O UploadFF tem canal exclusi-

vo no YouTube, onde serão exibi-
dos vídeos das ideias mais inova-
doras, e um perfil no Twitter
(@uploadFF). Há ainda uma pá-
gina no Facebook, onde os parti-
cipantes poderão conhecer pro-
jetos já desenvolvidos como refe-
rência. Um deles é o The Slow
Down App, um aplicativo de
iPhone que desacelera a música
quando o motorista ultrapassa o
limite de velocidade.

Som pago. Na Santa Clara, co-
mo explica o sócio-diretor de pla-
nejamento Ulisses Zamboni, a
opção por movimentar negócios
na internet envolve parceria
com a gravadora Som Livre. No-

meado de “Movimento Escute”,
a campanha que lança o serviço
quer convencer os consumido-
res a pagarem para baixar arqui-
vos de música.

“Os fãs têm de se conscienti-
zar de que precisam dar suporte
aos artistas de que gostam, além
de pagar ingressos no show”, diz
ele. “A pirataria está acabando
com o negócio fonográfico. O si-
te de serviços para baixar digital-
mente terá mais de 3,2 milhões
de músicas com preços acessí-
veis. É uma forma de moralizar
esse mercado e incentivar a pro-
dução artística com pagamento
de direito autoral.”

A Santa Clara entrou como
parceira na investida e vai ser re-
munerada pelos volumes de ven-
da. Zamboni explica que é difícil
gerar receita com a internet que
cubra os custos da agência: “Par-
ticipar de negócios pode ser um
caminho neste momento.”

A comunicação para divulgar
o “Movimento Escute” será por
meio de uma série de shows inte-
rativos na internet de cantores
ou bandas como Gilberto Gil, Ca-
pital Inicial, Pitty, Restart e Luan
Santana. Com o slogan “o som é
livre”, a campanha terá o acervo
musical de várias gravadoras pa-
ra download e streaming, tudo
em um mesmo local e por dife-
rentes modelos de assinatura.

Normalmente se fala em desem-
penho quando o assunto é propa-
ganda de automóvel. Raramente
se recorre aos sentimentos. Ho-
je à noite, a Renault estreia um

comercial que muda isso. É a pri-
meira campanha institucional
da empresa criada pela agência
NeogamaBBH.

“A nova assinatura da Renault,
‘Mude a Direção’, criada especifi-
camente para o Brasil, é baseada
na campanha mundial da compa-
nhia e tem por objetivo consoli-
dar a marca como sendo próxi-
ma, confiável e desafiadora”, diz
Frédéric Posez, diretor de mar-
keting da montadora no País.

Tendo como trilha sonora a
música Bittersweet Symphony,
dos Rolling Stones, o comercial

prega: “Quando o homem criou
o carro, foi enfeitiçado por sua
magia. Desde então o carro é ido-

latrado. É um culto à máquina.
Mas nós escolhemos outra dire-
ção. Quando criamos um carro,
não procuramos o brilho do me-
tal, mas o brilho nos olhos de
quem vai andar nele. Um
Renault não nasce da prancheta.
Nasce da alma humana, para
emocionar, e não só transportar.
Porque as pessoas gostam de se
sentir bem, se sentir grandes, se
sentir protegidas. Em um mun-
do de pessoas que gostam de car-

ro, não é bom saber que alguém
faz carros que gostam de pes-
soas? Mude a direção. Renault.”

Para o presidente da Neoga-
maBBH, Alexandre Gama, a men-
sagem está em sintonia com a es-
tratégia da montadora. “A
Renault está abraçando de ma-
neira definitiva a produção do
carro elétrico. Isso é colocar, na
prática, o que é melhor para as
pessoas no centro de sua visão
de negócio.” / M. R.
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Mais uma rede
social na praça.
Desta vez, com som

Rede é referência
na oferta de
produtos naturais

JB NETO/AE

Experiência. Porto, da Fischer+Fala!, que criou um espaço de exposição de ideias na web

Após ser comprada pelo
Axxon Group, a rede de
produtos naturais aposta
em produtos próprios e
no chamado ‘fresh food’

Expansão. Segundo Bocayuva, número de lojas passou de 42, em 2009, para 187 unidades
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