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Dora Kaufman e Hortência Marcaria, que nos últimos dois anos comandaram a All-E, 
empresa especializa em marketing esportivo, cultural e de entretenimento do grupo 
Total (Fischer América), estão de endereço novo. Com a reformulação, em outubro, da 
área de "não mídia" do Total, formando a agência One Stop, as empresárias decidiram 
manter a sociedade e reformular o negócio. 

"O entendimento com o Euro RSCG surgiu de um encontro casual e evoluiu a partir do 
interesse do grupo em se expandir no Brasil", explica Hortência Marcari, justificando o 
lançamento, hoje, da Joy Euro RSCG, quarta operação no Brasil do grupo, pertencente 
ao conglomerado francês de comunicação Havas. A multinacional opera no país ainda 
com a empresa de marketing digital Euro Interaction e as agências Duezt e 
Carillo,Pastore, onde a Joy será inicialmente instalada, em São Paulo. 

O objetivo do ingresso do grupo - majoritário na Joy - é abocanhar parte da verba 
cada vez maior da comunicação que não envolve diretamente a mídia. "Nos Estados 
Unidos, 76% os investimentos de marketing não estão na mais na mídia, enquanto no 
Brasil essa equação já está em meio a meio, o que mostra o potencial desse mercado", 
analisa Dora. 

O mo delo de negócios será praticamente o mesmo implementado na All-E, que 
construiu diversos projetos ligados a esportes, cultura e entretenimento para empresas 
como Avon, TAM, Ford e Nestlé. 

"Mudamos para praticamente ficar tudo igual", brinca Dora. "A principal diferença é o 
amadurecimento do modelo nesses últimos dois anos e o suporte, agora, de um grupo 
internacional, que pode agregar em novas ferramentas e clientes." Apenas no portfólio 
do grupo Euro há marcas de peso como Citroën, Peugeot e Embratel, entre outros.  

Dora deixa claro, no entanto, que a independência é fundamental no negócio. 
"Queremos ser parceiras de todas as agências do mercado e buscar, sempre que 
possível, um relacionamento de prazos mais longos, de contas, como na propaganda", 
diz Dora. 

Em paralelo ao lançamento, que será realizado hoje em uma pista de boliche - onde 
pinos bolas e pistas representam o modelo de negócios da companhia - a Joy inicia as 
operações com seis grandes projetos em negociação, ainda mantidos em sigilo. 

Sobre expectativas de negócios e metas de faturamento para o primeiro ano de 
operações, as empresárias fazem mistério. "Temos a expectativa de fazer dez grandes 
projetos por ano e ganhar muito, muito dinheiro", brinca Hortência. 
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