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Naiana Oscar

O diretor da Associação Brasilei-
ra de Franshising, Ricardo Ca-
margo, diz nunca ter visto nada
igual: o ano de 2010 começou
com duas redes de frozen iogur-
te estruturadas como franquia e
terminou com 14 novas marcas.
“É um crescimento inédito em
tão pouco tempo e num segmen-
to tão novo”, diz. Em 2010, o nú-
mero de novas redes de fran-
quias cresceu 12% em relação a
2009 – de 1.643 para 1.855, en-
quanto as marcas de frozen regis-
traram um salto de 600%.

Importado de países como Es-

tados Unidos e Canadá, esse no-
vo negócio começou a entrar no
mercado brasileiro pelo Rio de
Janeiro. Hoje, a cidade que deu
origem à metade das casas de fro-
zen já está saturada. “Começa a
circular a informação de que há

unidades fechando porque não
deram conta de enfrentar a con-
corrência”, diz Marcelo Bae, um
dos sócios da rede Yogoberry,
considerada a pioneira no Brasil.

Bae fundou a empresa com a
irmã, ex-funcionária da Varig em

Los Angeles. Ela perdeu o empre-
go em 2007 quando estourou a
crise na companhia. Para voltar
ao Brasil, pensou em abrir um ne-
gócio e acabou optando por uma
loja de frozen, negócio que co-
nheceu em suas andanças pelo

mundo, como comissária. De-
pois de testar o negócio no Rio,
onde vive com a família, Bae e as
irmãs estruturaram a rede de
franquias, uma meta estabeleci-
da desde o início da operação.

A Yogoberry já tem 85 unida-
des, das quais 35 estão no Rio e 25
em São Paulo. “O surgimento de
novas redes nos fez começar a
olhar com atenção outros merca-
dos. O Nordeste, por exemplo, é
uma região que tem muito para
crescer”, diz o empresário. Ele
também aposta no Estado de
São Paulo, por conta da abertura
de novos shoppings. Bae recebe
de 20 a 30 propostas por dia de
candidatos a franqueados. A re-
de é uma das que mais exige in-
vestimento no mercado: o apor-
te inicial varia de R$ 400 mil a R$
1,2 milhão, dependendo do valor
do ponto comercial.

Em Curitiba, Luis Della Barba
tem em um shopping da cidade o

exemplo mais concreto de que
não está sozinho. A loja-piloto
da rede Frug Frozen aberta em
2009 já tem a companhia de ou-
tras duas marcas de franquia,
além de uma sorveteria local que
incrementou o cardápio com o
iogurte. “Tem muita gente se
aventurando nesse negócio,
com produtos que não são origi-
nalmente feitos de iogurte”, diz.

Publicitário e ex-empresário
da construção civil, ele e a mu-
lher decidiram abrir a primeira
loja de frozen depois de conhe-
cer uma operação no Canadá. Na
época, moravam em Joinville,
mas foram orientados pelor con-
sultores do Sebrae a iniciar o ne-
gócio em Curitiba, por ser um
bom laboratório para quem quer
ganhar o mercado brasileiro. Ho-
je, comandam uma rede com no-
ve lojas e outras 14 devem abrir
as portas este ano.

● A denúncia de espionagem na
Renault só começou a ser ques-
tionada quando a Direção Central
de Informação Interior (DCRI),
um dos serviços secretos da
França, foi mobilizado para a in-
vestigação. Ao mesmo tempo, as
provas do crime não aparece-
ram, o que levantou dúvidas na
imprensa europeia. Pressionada
pelas suspeitas, a Renault contra-
tou o gabinete Bearing Point para
realizar uma auditoria interna. A
investigação resultou na absolvi-
ção dos três executivos, em mar-
ço, e na busca dos culpados pelo
falso escândalo.

Quando os três acusados fo-
ram absolvidos, o presidente da
montadora, Carlos Ghosn, foi à
televisão pedir desculpas públi-
cas. Disse que ele e seu diretor-
geral, Patrick Pélata, iriam devol-
ver os bônus referentes a 2010 e
informou também que havia recu-
sado um pedido de demissão fei-
to por Pélata – que, agora, aca-
bou mesmo deixando o cargo.

Além de absolver os três exe-
cutivos originalmente apontados
como espiões, a Justiça francesa
acusou outros três funcionários
da segurança da empresa de se-
rem a origem das informações
sobre o caso de espionagem. Um
deles, Dominique Gevrey, o encar-
regado de segurança da monta-
dora, chegou a ser preso quando
se preparava para viajar para a
Guiné.

O diretor da ABF, Ricardo
Camargo, acredita que o nú-
mero de novas marcas passa-
rá já a partir deste ano por
um processo de seleção natu-
ral, com um processo de con-
solidação em seguida. Segun-
do ele, esse tipo de negócio é
mais restrito por se basear na
venda de um único produto.
“Essas redes terão de se do-
brar para se diferenciar e con-
quistar o consumidor.”
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M ark Zuckerberg,
dono do Face-
book,não precisa-
rá pagar nenhum

centavo a mais aos gêmeos
Winklevoss, que reivindicam
a criação do site de relaciona-

mento quando todos eram estu-
dantes da Universidade Har-
vard, entre o fim de 2003 e come-
ço de 2004. A decisão, tomada
por uma corte de apelações da
Califórnia, mantém o acordo
acertado entre as duas partes
três anos atrás, posteriormente
rejeitado pelos dois irmãos e
mais um amigo.

Apesar da derrota, Tyler e Ca-
meron Winklevoss e o parceiro
deles no processo, Divya Naren-
dra, continuarão com direito a
um fortuna estimada em US$

180 milhões, entre ações da em-
presa e a quantia que cada um já
recebeu em dinheiro. Os três di-
ziam ter direito a um valor supe-
rior porque, quando firmaram o

acordo três anos atrás, o Face-
book teria omitido o verdadeiro
preço das ações da empresa.

A batalha judicial entre Zuc-
kerberg e os Winklevoss, que du-
rou seis anos, esteve no centro
da trama do filme A Rede Social.
Os irmãos argumentam que o do-
no do Facebook se apropriou da
ideia deles de criar um site de
relacionamentos chamado Con-
nectU – na época, já existiam ou-
tros na internet, como o Orkut,
Friendster e MySpace.

Zuckerberghavia sido convida-
do pelos gêmeos e Narendra para
desenvolver o site. Mas, paralela-
mente, criou o Facebook junto
com o brasileiro Eduardo Save-
rin. Quando os irmãos tomaram
conhecimento, o site já era um
sucessoe o ConnectUacabou fra-
cassando. Atletas olímpicos no

remo, vindos de uma família
aristocrática, osirmãos decidi-
ram recorrer à Justiça.

No fim, conseguiram o acor-
do de US$ 65 milhões, que pra-
ticamente triplicou hoje com
o avanço do site nos últimos
anos, com meio bilhão de
usuários. Mas, depois de assi-
narem, foram aconselhados
por seus advogados a tentar
elevar o valor pela suposta fal-
ta de conhecimento de quan-
to faturava o Facebook.

A decisão de ontem encerra a
disputa e o juiz responsável foi
bem duro com os irmãos. “Os
Wiklevossnão sãoosprimeiros
que tentam conseguir na Justi-
ça o que não conseguiram via
concorrência no mercado”, es-
creveu o juiz Alex Kozinski no
texto para explicar a sentença.

Franquias de frozen iogurte batem recorde de expansão
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Renault demite
diretor por falso
caso de espionagem
Patrick Pélata, braço direito do franco-brasileiro Carlos Ghosn,
perde cargo; executivos acusados injustamente serão indenizados

GÊMEOS WINKLEVOSS
PERDEM DISPUTA
CONTRA O FACEBOOK
Os irmãos queriam elevar o valor de US$ 65
milhões que já ganharam de Mark Zuckerberg

Falta de provas
levantou suspeitas
sobre as denúncias

Empreendedorismo

Acordo. Irmãos acusam Zuckerberg de tê-los enganado

Crescimento. Marcelo Bae criou franquia com a irmã, no Rio

Número de franquias
passou de 2 no início
de 2010 para 14 no
final do ano, um
crescimento de 600%

Queda. Patrick Pélata era o chefe dos três executivos acusados injustamente de espionagem

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Seis altos executivos da dire-
ção mundial da Renault foram
demitidos ou afastados de
suas funções ontem, como pu-
nição pelo falso escândalo de
espionagem “revelado” em
2010. Entre os demitidos está
Patrick Pélata, diretor-geral
delegado, número 2 da compa-
nhia e braço direito do diretor-
presidente, o franco-brasilei-
ro Carlos Ghosn.

Três outros executivos, acu-
sados injustamente, serão inde-
nizados. Sob pressão, Ghosn ex-
pressou “profundo lamento pe-
las disfunções” no grupo.

As punições foram anuncia-
das na tarde de ontem, em Bou-
logne-Billancourt, após a reu-
nião do conselho de administra-
ção da Renault. “Este conselho
de administração extraordiná-
rio vira uma página dolorosa da
história da Renault. Além dos
executivos envolvidos, todos os
funcionários do grupo sofreram
por essa crise”, dizia o comuni-
cado.

Pélata, amigo e ex-colega de
faculdade de Ghosn, um dos ex-
poentes do grupo, foi afastado
das funções por ser o chefe dire-
to dos três executivos atacados
no falso caso de espionagem.
No entanto, ele não será excluí-
do da empresa – seu pedido de
afastamento já havia sido nega-
do em março – e assumirá novas
funções no conglomerado
Renault-Nissan.

Outros cinco executivos da
empresa foram punidos. Rémy
Pagnie, diretor de Proteção e Se-
gurança, e dois de seus subalter-
nos, Dominique Gevrey e Marc
Tixador, foram demitidos. Com-
pletam a lista de afastados Chris-
tian Husson, diretor do Departa-
mento Jurídico, e Laurence
Dors, secretária-geral, que
“aguardarão discussões quanto
a seus futuros”, segundo nota ofi-
cial divulgada pelo grupo.

Segundo o ministro da Indús-
tria da França, Eric Besson, a pró-
pria demissão de Ghosn esteve
em questão. Mas o tema não po-

deria ser decidido pelo Estado –
que tem participação de cerca de
15% no grupo –, mas pelo conse-
lho de administração. “Eu enten-
do que o presidente da Renault
queira tirar lições do caso pro-
pondo iniciativas de reorganiza-
ção no interior de sua adminis-
tração”, pressionou Besson.

Já Matthieu Tenenbaum, Be-
trand Rochette e Philippe Clo-
genson, executivos acusados no
escândalo de espionagem, rece-
berão indenizações milionárias
por dano moral, segundo a revis-
ta semanal Marianne. Conforme
a publicação, os pedidos de inde-

nização chegam a € 3,2 milhões
para Tenenbaum, € 3,4 milhões
para Rochette e€2,4 milhões pa-
ra Clogenson. O cálculo total
das indenizações, somado às
multas pelas demissões, pode
chegar a€ 11 milhões.

China. O caso da suposta espio-
nagem no interior da Renault te-
ve início em 3 de janeiro de 2010,
quando os três executivos acusa-
dos foram informados da abertu-
ra de uma investigação. No dia
seguinte, todos foram afastados
de suas funções. Segundo a falsa
denúncia, Tenenbaum, Rochet-

te e Clogenson, todos envolvi-
dos na Diretoria de Projetos de
Veículos Elétricos da Renault,
em Paris, estariam agindo como
espiões.

Eles teriam sigo pagos para
agregar dados de engenharia de
quatro veículos a propulsão elé-
trica que a montadora pretende
lançar até 2012 – Twizy, ZOE,
Kangoo Express e Fluence. A cor-
rupção aconteceria por meio de
uma companhia sistemista, que
os repassaria a uma fabricante
chinesa, a China Power Grid Cor-
poration.

O caso provocou grande reper-

cussão na França porque envol-
via investimentos avaliados em
€4 bilhões, dos quais€ 1,5 bilhão
só para o desenvolvimento de ba-
terias elétricas.

À época, Pélata veio a público
endossar as denúncias afirman-
do que a Renault enfrentava “um
sistema organizado de coleta de
informações econômicas, tecno-
lógicas e estratégicas para servir
interesses situados no exterior”.
O executivo ainda completou:
“Trata-se de uma espécie de tra-
balho de profissionais. A
Renault é vítima de uma organi-
zação internacional”.

Text Box
                          




