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Está no ar o filme do Rock in Rio criado

pela Artplan, focado na abertura da venda

de ingressos para os shows do Rock in Rio

2013, que começa nesta quinta-feira. A

ação, intitulada “matemático”, traz um

professor e seus alunos em sala de aula.

Com inúmeras contas no “quadro”, ele

mostra por A + B que os ingressos do Rock

in Rio deverão ser vendidos rapidamente. E, como num passe de mágica, quando ele acaba

de somar, subtrair e multiplicar, olha para os alunos e vê que não há mais ninguém em sala. 

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

>>

Afinal, por que os clientes invadiram o festival de Cannes?
Os clientes acreditam hoje em criatividade como nunca
acreditaram antes. É impressionante como em um mundo
repleto de tecnologia, as pessoas venham a Cannes para ver
trabalhos acessíves de qualquer lugar, pela internet. O que se
percebeu ao longo do tempo é que a criatividade vende mais
do que qualquer outra coisa. Cannes é visto como epicentro
do marketing, um lugar onde é preciso estar. A criatividade
hoje é o motor dos negócios dos anunciantes. Eles
compreendem essa correlação. 

Por que aumenta o volume de inscrições feitas diretamente por
anunciantes, sem agências?

As agências têm hoje mais e mais concorrentes. Os anunciantes
estão roubando os talentos das agências. Empresas como Coca-
Cola, BMW, Google, Unilever, Nestle, vem inscrevendo
trabalhos que não tiveram envolvimento algum de agências, em
especial em categorias como Branded Entertainmente. Esta é
uma tendência, é uma mudança de atitude.

Afinal, Cannes é um jogo de números?
De certa forma sim: se você não inscrever, não ganhará. Se você
é pequeno, escolha um excelente trabalho e a chance é de que
seu sucesso seja de 100%. No ano passado, 27 agências inscritas
obtiveram 100% de sucesso nas suas inscrições. 

Que conselho você dá a quem vai inscrever trabalhos para o
CannesLions 2013?

Na apresentação do case em vídeo, por exemplo, seja breve,
conciso. E se puder, seja mais visual do que verbal. E se for
verbal, não se esqueça, jamais, das legendas em inglês. Boa
parte dos jurados não têm o inglês como primeira língua. E não
se gabe de resultados nas redes sociais – número de likes,
visualizações. Os jurados estão um pouco cansados disso.

IMX
anuncia 
Rio Open
A IMX, joint venture de
esportes e entretenimento
do Grupo EBX e da IMG
Worldwide, anunciou a
realização no Rio de 15 a 23
de fevereiro de 2014 do Rio
Open, maior torneio de
Tênis do Cone Sul. Será
disputado no Jockey Club
Brasileiro em oito quadras
de saibro, incluindo um
estádio central com
capacidade para 7 mil
pessoas. Os patrocinadores
serão Itaú (banco oficial),
Rolex (relógio oficial), Asics
(material esportivo), Head
(bola oficial) e Corona
(cerveja oficial). Ainda estão
disponíveis as cotas de title
sponsor e hotel oficial.

ARTPLAN DIVULGA VENDA DE INGRESSOS DO ROCK IN RIO

Empreendedorismo - O jornalista  Camilo Coelho, da

equipe do projeto NBS Rio+Rio, braço de negócio social da

NBS, embarca no mês que vem para Washington, a convite

do Departamento de Estado do governo americano para

participar do programa de intercâmbion “Changemakers:

The Impact of Social Entrepreneurs in the US”. 

Copa - A Abap-Rio planeja, para a primeira quinzena

de abril, encontro para discutir as propriedades de co-

municação da Copa do Mundo. 

Encontro - A Fenapro (Federação Nacional das Agên-

cias de Propaganda), em parceria com o Sinapro-MG

(Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de

Minas Gerais), realiza quinta e sexta, em Belo Horizon-

te, o VIII Encontro Nacional das Lideranças Regionais

da Propaganda Brasileira.

Pizza - A Domino’s abre sua primeira unidade da Bai-

xada Fluminense, em Nova Iguaçú. 

Curso - André Carvalhal, diretor de marketing da

Farm, comanda o curso "Criação de marca de moda" a

partir de terça-feira, dia 2 de abril, no POP.

Itinerante - Hiran Castello Branco, vice presidente da

ESPM e presidente do Conselho Nacional de Propagan-

da, fará a palestra “Comunicação e Sustentabilidade -

transformação ou enganação?” no dia 1 de abril, às

19h30, no Beach Class Suites. O encontro marca o iní-

cio dos Cursos Itinerantes no Nordeste, cujo objetivo é

levar cursos de atualização, com curta duração, para

profissionais de comunicação, marketing e gestão de

várias regiões do País. O evento tem o apoio da Globo

Nordeste. Mais em: www.espm.br/itinerantes.

Marketing - Nos dias 16 e 17 de abril, O Boticário pro-

move ação na Universidade Veiga de Almeida - UVA, na

Tijuca, e na Universidade Anhanguera, em Niterói:  dis-

tribui amostras e oferece desconto de 20% na linha

masculina até o dia 21 de abril. 

Pós - os cursos de pós-graduação e MBA da ESPM Rio

estão com inscrições abertas até 17 de abril, pelo site

www.espm.br.

MIX

Se você não inscrever, não ganhará”

❞

Riberalves lança e-book com receitas 
A Riberalves lança seu livro digital com 365 receitas de bacalhau. O e-book integra o projeto

“Hoje é Dia de Bacalhau”, criado pela agência Staff Brasil, que incentiva o consumidor
brasileiro a aderir à versão congelada e dessalgada do peixe no seu dia a dia, enfatizando a
praticidade. O projeto, que se estendeu ao longo do segundo semestre de 2012, mobilizou

internautas, que enviaram sugestões para fazer parte do primeiro concurso cultural
organizado pela multinacional portuguesa no país.  O e-book está disponível em

http://www.bacalhauriberalves.com.br/ebook.php para computador, tablet ou celular.

Phill Thomas,
presidente do CannesLions
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B
aixo investimento, pro-
messa de lucro rápido
em um nicho de atua-
ção onde a concorrên-

cia praticamente inexiste. É
com esse discurso convincente
que a DivulgaPão vai ficando
conhecida no mercado de fran-
chising brasileiro. O negócio da
rede consiste em vender espaço
publicitário em sacos de pães.
Ao franqueado, resta bater de
porta em porta em busca de
empresas e fazer a ponte entre
os anunciantes e as padarias,
que distribuem as embalagens. 

De carona no desejo de em-
preender e no sucesso das mi-
crofranquias no mercado bra-
sileiro, onde, só no ano passa-
do, 123 marcas fizeram sua es-
treia, de acordo com a Associa-
ção Brasileira de Franchising
(ABF), o publicitário curitiba-
no Wagner Rover criou, há três
anos, a DivulgaPão. “Sempre
tive o desejo de ter meu pró-
prio negócio. Pedi demissão do
trabalho e passei a pesquisar o
mercado até perceber que
aquele papel pardo, sem graça
e feito para pães, poderia ga-
nha cor e propaganda”, diz. 

Com a ideia na cabeça, Ro-
ver conta que o segundo passo
para começar o negócio foi
pesquisar que tipo de material
poderia ser usado na impres-
são da publicidade, de forma
que não comprometesse o pro-
duto. Dali em diante, o sucesso
foi rápido e, hoje, a rede soma
130 unidades em 23 estados.

Embalado na publicidade
FRANQUIA

DIVULGAÇÃO

Segundo Rover, o objetivo é fechar o ano com 200 unidade no País 

DIVULGAPÃO

£ NNiicchhoo  ddee  aattuuaaççããoo::

Panificadoras e anunciantes

em geral

£ IInnvveessttiimmeennttoo  iinniicciiaall:: R$ 20

mil (já incluindo taxa de

franquia e demais despesas

de início)

£ TTaaxxaa  ddee  ffrraannqquuiiaa::  R$ 8 mil

£ TTaaxxaa  ddee  rrooyyaallttiieess::  R$ 339

£ TTaaxxaa  ddee  ppuubblliicciiddaaddee::  não é

cobrada

£ FFaattuurraammeennttoo  mmééddiioo  mmeennssaall::

cerca de 40% do

faturamento bruto

£ NNúúmmeerroo  ddee  ffuunncciioonnáárriiooss::  a

partir de um

£ RRiissccoo::  Baixo, porque o

investimento pode ser

recuperado com rapidez 

RAIO X

BATEBOLA

A microfranquia curitibana DivulgaPão vende espaço publicitário em sacos de pão e vem ganhando espaço no mercado de
franchising brasileiro. De acordo com o fundador, Wagner Rover, a marca já abriu 130 unidades em 23 estados, em apenas três anos

“O objetivo é chegar ao final do
ano 200 franquias”, conta. 

Rover garante que com inves-
timento inicial de R$ 20 mil é
possível ser tornar franqueado
da DivulgaPão. Ele explica que
cada sacola pode receber até 32
pequenos anúncios, que são co-
mercializados a R$ 400 cada. "A
franqueadora cria os anúncios,
produz os sacos de pão e envia
para aos franqueados. Cada pa-
daria recebe 2 mil sacos, que po-
dem ser usados em 20 dias”, diz. 

De acordo com o empresá-
rio, para ser um franqueado

basta ter o capital inicial, um
celular e um computador, além
de um perfil comercial, já que
o trabalho se concentra em
vender anúncio. "Orientamos
que a pessoa tenha esse perfil,
mas isso não impede que qual-
quer um possa adquirir a fran-
quia. Neste caso, pode-se con-
tratar um bom vendedor e o
negócio está montado", decla-
ra Rover. Em relação ao retor-
no do investimento, ele garan-
te que é possível colher frutos
em até nove meses.

Para quem sonha em abrir

seu próprio negócio e não dis-
põe de muito dinheiro em cai-
xa, a microfranquia, cujo in-
vestimento inicial não passa
de R$ 50 mil, é uma boa opção.
Consultores de franquias, no
entanto, recomendam cautela
com redes deste tipo, já que
muitas delas não oferecem o
treinamento e o acompanha-
mento necessário.

De acordo com o professor
de Direito Comercial da Fa-
culdade de Direito da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), Luiz Felizardo

Barroso, as microfranquias
representam a democratiza-
ção do conceito de franquia.
"É uma oportunidade para
qualquer um usufruir do su-
cesso de uma determinada
marca, possibilitando tam-
bém que o franqueador cres-
ça com o investimento feito
pelo fraqueado", diz Barroso,
que é doutor em Franquia Pú-
blico Social e especialista em
Desenvolvimento de Peque-
nas e Médias Empresas.

Em relação a riscos, Barroso
explica que todo e qualquer
negócio tem seus perigos, po-
rém, neste caso, eles são meno-
res, já que o valor investido é
pequeno. "Fica mais fácil de se
desvincular do um negócio co-
mo esse. Essa é a principal van-
tagem", assegura o professor.

Sócio da Vecchi & Ancona,
consultoria especializada em
franquias, Paulo Ancona diz
que há microfranquias que
possuem a licença da marca,
porém não dão o suporte ne-
cessário. “Há casos em que a
pessoa tem que se virar como
autônomo. Tem gente ven-
dendo franquia sem dar trei-
namento”, critica. Segundo
ele, da mesma forma que vá-
rias marcas são criadas no
mercado, outras tantas são
fechadas. “Tudo é festa até
acabar o chopp. É preciso cui-
dado”, conclui.

Sucesso

Este não parece, no entan-
to, ser o caso da DivulgaPão. O

baiano Jakison Araújo, de 35
anos, é só elogios à marca.
Frequentador assíduo de fei-
ras do setor, ele pesquisava há
tempos uma rede que tivesse
a ver com seu perfil de vende-
dor, área que atuou por muitos
anos. “Senti segurança na
franquia, pois sabia que o
franqueador já tinha testado
todos os prós e contras.”

Em maio de 2012 ele deci-
di abrir o negócio na região
de Lauro Freitas, cidade loca-
lizada a 25 quilômetros de
Salvador.  Em oito meses à
frente do negócio, Araújo já
faturou cerca de R$ 300 mil.
“Montei  uma equipe com
mais três vendedores, mas
sozinho dou conta de 70% da
receita. Quando eles estive-
rem mais treinados, ganharei
ainda mais”, diz.

Quando conheceu o Divul-
gaPão, o publicitário Felipe
Dantas, de 28 anos, viu que a
marca poderia ser uma boa
oportunidade de negócio pa-
ra sua cidade natal, Aracaju.
Ele se juntou a dois sócios e
em pouco tempo já havia
montado uma clientela. “Ape-
sar de não sermos vendedo-
res,  a ideia é tão boa que é
impossível não dá certo. Bas-
tou a nós usar de persuasão
para formar uma clientela”,
conta o empresário. 

“Há muita mídia conven-
cional e as pessoas estão bus-
cando inovação. O DivulgaPão
é inovador”, afirma Dantas,
que já conseguiu uma tiragem
de 90 mil sacos de pães.

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  29, 30, 31 mar. e 1 abr. 2013, Seudinheiro, p. B-10.




