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A F/Nazca assina o anúncio dos 40
anos recém-completos da Unimed-Rio.
A empresa também lançou o hotsite
em homenagem ao Rio
www.unimedrio40anos.com.br, que
recria uma linha do tempo dos
acontecimentos do Rio nas últimas
quatro décadas. 

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)
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Como a mudança foi recebida internamente?
Foi tudo muito rápido e inesperado, em apenas 11
dias, porém nosso primeiro objetivo foi
tranqüilizar funcionários e clientes. O Álvaro ficou
sete anos conosco e era sócio das duas agências,
além de diretor de criação da Agência3. É uma
mudança importante, mas assumi a presidência e
a criação da Agência3 fica em excelentes mãos:
Luís Claudio Salvestroni, que já estava na direção
de criação, e é um profissional admirado e
respeitado por nossos clientes e por toda a equipe.

Como ficam as cotas que pertenciam a Álvaro
e como foi a decisão de você assumir 
a presidência?

A empresa está recomprando as cotas, que serão
proporcionalmente distribuídas entre os sócios: eu,
Luciana Vasconi, Angelo Ferrari Jr. e Theo Pilar.
Quanto à presidência do Grupo 3+, como eu já tinha
um papel atuante junto ao mercado e às instituições
e entidades, esta foi uma decisão bem tranqüila. 

Vocês pretendem escolher um novo presidente
com o mesmo perfil do Álvaro?

Não está nos nossos planos. Álvaro cumpriu um
papel importante, a agência cresceu muito nos
últimos anos, nos firmamos criativamente e
conquistamos um espaço importante no mercado
do Rio e do país. Daqui para frente, vamos manter
o mesmo nível de excelência conquistado e é claro
que, se houver necessidade, outros profissionais se
juntarão ao nosso time. E, para 2012, o Grupo3+
mantém o seu plano de expansão, projetando um
crescimento de 15% em relação ao ano de 2011.

Peugeot em
ação no Rio
Foi um acontecimento o
evento que a Peugeot
promoveu na Cinelândia na
última quinta-feira: a fachada
da Câmara Municipal, no
centro do Rio, ganhou uma
projeção em 4D em que
vidraças foram quebradas e
um giro de 360 graus do
prédio. A ideia veio da matriz
da Peugeot e é a primeira fase
de uma novidade da marca
que vem por aí, ligada a
tecnologia. O show se
transformará em um filme
que será utilizado
internacionalmente na
internet  (www.youtube.com
/peugeot). Segundo o diretor
de marketing da Peugeot,
Frederico Battaglia, a escolha
do Rio demonstra a
internacionalização da
Peugeot e da PSA Peugeot
Citröen (indústria francesa
automotiva que produz
veículos da Peugeot e
Citröen). 

OS 40 ANOS DA UNIMED-RIO

claudia@claudiapenteado.com.br

O mistério do sofá 
O Rio de Janeiro é uma das quatro cidades escolhi-
das pela Heineken para realizar uma nova ação de
marketing que, em breve, será explicada através de
uma estratégia nas redes sociais – provavelmente
com o hashtag #sunrise. Trata-se de um sofá insta-
lado em plena praia de Botafogo destinado a assis-
tir ao nascer do sol – aparato instalado simultanea-
mente também em Miami, Ho Chi Minh (China) e
em Amsterdã. 
O sofá permanecerá por lá sem explicações até o
dia 12 de dezembro.

Pritt responsável
A Pritt lança em sua campanha Volta às Aulas 2012 o tema
“Recicle e Crie seu Mundo”, criação da Fischer & Friends.
O anunciante assume a responsabilidade de envolver as
crianças em causas ecológicas, por isso a campanha inclui
ações como parceria com o Canal Nickelodeon, para pro-
mover, no Verão Nick 2012, ao longo do mês de janeiro,
oficinas de artes manuais com material reciclável nas
praias, a criação de um programa de fidelização para pro-
fessores e, no segundo semestre de 2012, um concurso
cultural para escolher o Colégio Mais Criativo do Brasil. A
Pritt também lança, especialmente para esta campanha, a
cola Pritt Hobby, desenvolvida a partir da cana de açúcar. 

Pessoas  - Paula Lagrotta é a no-
va head de planejamento da NBS
do Rio de Janeiro. Ela ocupava
até então o cargo de diretora de
planejamento do Grupo Oi 

Cliente - Depois de um intervalo
de cinco anos, o Grupo Mix volta
a fazer parte da carteira de clien-
tes da Giovanni+Draftfcb. A agên-
cia vai planejar e implementar a

integração da Rádio Mix e Mix T. 

Cliente2 - A Heads Propaganda
passa a atender a Fagga, empre-
sa subsidiár ia do Grupo GL
events. O escritório da Heads no
Rio de Janeiro foi escolhido para
criar as campanhas de comuni-
cação do núcleo, que envolve os
eventos Rio Franchising Busi-
ness, Expo.Logística e Brasil

Brau.
Campanha - A 11:21 assina o co-
mercial de estreia da marca de
material espor tivo de luta Ra-
muaii e lança a BEE, Scooter com
design retrô impor tada e com
venda no Brasil exclusiva na rede
de seis lojas da Alan Motors.

Cliente3 - A Artplan agora é res-
ponsável por todas as ações de

comunicação da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).

Pessoas - Fabiano Bomfim passa
a integrar a criação da F/Nazca
Rio como diretor de arte. Ele vem
da BBDO Lisboa, onde era diretor
de criação desde 2010. 

Conta - a Giacometti passa
a atender o Fluminense. 

MIX

Clóvis Speroni 
presidente do Grupo 3+

A semana passada foi repleta de novidades no mercado publicitário cario-

ca. Enquanto Álvaro Rodrigues deixa a presidência do Grupo 3+ para assu-

mir a vice-presidência de criação da DM9Rio, Clóvis Speroni assume, a pe-

dido de seus sócios, a presidência do grupo que inclui Agência3 e Staff.

VIVIANE FAVER

A
internacionaliza-
ção das redes de
franquias brasilei-
ras tem se intensi-
ficado nos últi-

mos seis anos, afirma o presi-
dente da Associação Brasileira
de Franchising (ABF), Ricardo
Bomeny. Movidas pela possibi-
lidade de explorar globalmente
seus serviços e produtos em
mercados ainda não atendi-
dos, também contam com for-
te conhecimento sobre as pe-
culiaridades do país que dese-
jam atuar, geralmente  por já
terem estudado estrategica-
mente sua inserção nesses
mercados. “O franqueador no
Brasil tem mais informação”,
garante Bomeny. A Ásia, afirma
ele, é uma das praças que têm
despertado interesse tanto por
público quanto por crescimen-
to dos países da região.

Uma das vantagens para os
que conseguem se instalar em
outros países é a tendência de
valorização da marca no merca-
do de origem. “Vender para ou-
tros países é uma prova de que o
seu produto é bom em preço e
qualidade. Ajuda também a for-
talecer a marca no mercado in-
terno”, lembra o diretor da ABF,
Ricardo Camargo. Na hora de
expandir para o exterior, con-
tam na escolha das empresas fa-
tores como afinidade cultural e
histórica, idiomas semelhantes,

distância geográfica e presença
de brasileiros. A combinação
destes elementos faz com que a
franquia tenha mais chance de
obter sucesso no mercado local. 

Fundada em 1994 e fran-
queadora desde o início de
2005, MegaMatte é uma das que
cogitam migrar para outro con-
tinente. Para isso, a marca tem
investido em missões e visitas a
feiras, segundo a diretora-exe-
cutiva, Fátima Rocha. “Estamos
mapeando as oportunidades”,
afirma ela. A rede possui atual-
mente 87 franqueados presen-
tes em cinco estados brasileiros.

Segundo a gerente de comuni-
cação, Lucyana Felícia, os pla-
nos de expansão para a China,
por causa da crise, ainda estão
em fase de estudos. 

As pesquisas da rede mostra-
ram que Macau, região de lín-
gua portuguesa na China, é um
dos destinos com potencial. “O
chinês tem facilidade em acei-
tar qualquer produto, desde
que não seja caro”, conta Fáti-
ma. “Surgiu uma oportunidade
de participar de uma missão
para Macau junto com um gru-
po de investidores brasileiros.
Como a nossa marca tem inte-

resse em fazer expansão inter-
nacional, o evento na China foi
uma ótima oportunidade de co-
nhecer o mercado e expor a
marca para investidores estran-
geiros”, completa.

Segundo a diretora, o proces-
so é muito mais longo do que se
imagina. “Não dá para entrar
em um país sem um mínimo de
conhecimento do mercado lo-
cal. Essa é a nossa maior preo-
cupação. Ingressar em um mer-
cado estrangeiro exige que a
empresa adapte parte da sua
operação, modificando estraté-
gias de marketing de acordo

com o perfil do consumidor.”
Ela diz que ainda não sabe ao

certo o porte do investimento,
mas será maior que a de qual-
quer plano de expansão nacio-
nal, já que expandir para o mer-
cado estrangeiro pressupõe
uma pesquisa de mercado bem
feita para identificar se existe
um público adepto ao conceito
da marca no local. Para o ano
que vem a rede tem a meta de
abrir 22 lojas, entrando em ou-
tros estados. A intenção é cres-
cer mais no Brasil para depois
efetivar a expansão externa.

“O processo é demorado e
burocrático, porque precisa-
mos estar super resguardados,
devido às diferenças na legisla-
ção dos países”. Segundo Ales-
sandra, as pesquisas já tem res-
postas bem positivas. Como as
técnicas de depilação brasileira
têm boa aceitação no exterior,
as perspectivas de aceitação
são boas. “Para 2012 espera-
mos abrir  a primeira loja no
exterior e dentro de cinco anos
termos mais 40”, aposta a dire-
tora de marketing, sem revelar
os países prospectados.

A rede de loja de sorvetes Yo-
goberry – que iniciou suas ope-
rações no Brasil em novembro
de 2007 e hoje possui 107 fran-
queadas em 14 estados e uma
loja própria – já se instalou no
Oriente Médio. A empresa foi
contatada por um interessado
em abrir loja no Irã, conta o di-
retor comercial, Marcelo Bae.

“No caso, como o interesse par-
tiu do iraniano, fornecemos o
know-how e acompanhamos a
inauguração. Realmente, a bu-
rocracia é muito grande, mas
como o franqueado é nativo, tu-
do foi resolvido satisfatoria-
mente”, explica Bae.

O diretor comercial da Yogo-
berry conta que o investimento
para instalação da loja foi bem
parecido ao daqui, ou seja, por
volta de US$ 200 mil. “O Oriente
Médio não estava em nosso
mapa de expansão, mas não
quisemos desperdiçar essa
oportunidade, agora pretende-
mos abrir mais três lojas na re-
gião no próximo ano”, diz ele.
Bae conta que a rede gastou
quase um ano em estudos e ne-
gociações para preparar a aber-
tura de uma loja em Lisboa. Se-
ria sua primeira unidade fora do
Brasil, mas a crise econômica
na zona do euro, com impactos
profundos em Portugal, fez a
empresa desistir do negócio.  

Com 15 anos no mercado e
41 lojas no Rio de Janeiro e em
São Paulo, a franquia de depila-
ção Pello Menos também come-
ça a pesquisar o mercado para
expansão internacional, de
acordo com a diretora de Ma-
rketing da empresa, Alessandra
Jordão. Ela diz que a ideia surgiu
de uma vontade muito grande
da empresa que juntou-se ao in-
teresse de uma estrangeira que
passou pelo Rio de Janeiro e se
encantou pelo negócio.

Franquias no rumo do Oriente

INTERNACIONALIZAÇÃO  - Redes de diversos setores, principalmente alimentação, buscam mercados promissores fora
do País. Continente asiático é um dos principais alvos, segundo especialistas, devido aos efeitos da crise na zona do euro

Fátima Rocha, da MegaMatte: rede estuda oportunidade em Macau, região lusófona da China

DIVULGAÇÃO/MEGAMATTE
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 dez. 2011, Seudinheiro, p. B-12. 




