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Negócios Marketing
Bunge, de Mobaier, traz
All Day de volta, em
farinha de trigo. Pág. B12

Naiana Oscar

O empresário Agnelo Seger,
de 60 anos, precisou de 40 mi-
nutos para concluir a explica-
ção sobre o que faz o Grupo
Herval, fundado por seu pai
na cidade de Dois Irmãos, a
60 km de Porto Alegre. A em-
presa, que começou como
uma madeireira em 1959, ho-
je fabrica móveis, sofás, espu-
ma e colchões; tem uma cons-
trutora, uma financeira, uma
corretora de seguros e uma
administradora de consór-
cios; mas também vende fer-
ramentas, materiais de cons-
trução e eletrodomésticos,
importa e distribui pneus. E
em meio a tudo isso, a empre-
sa também vende iPhones,
MacBooks, iMacs, iPads.

O Grupo Herval é o maior re-
vendedor oficial da Apple no
Brasil, com a rede de lojas iPla-
ce, dona de 30 unidades em 13
Estados. Essa parceria imprová-
vel começou em 2010, quando
um representante comercial da
Apple propôs aos donos da Her-
val que vendessem alguns produ-
tos da empresa na sessão de in-
formática da maior varejista do
grupo, a rede regional taQi, que
tem 72 lojas no Rio Grande do
Sul e duas em Santa Catarina.

“Mas nós não queríamos ven-
der Apple na nossa rede; quería-
mos ter uma loja da Apple, de
preferência no meio da Avenida

Paulista”, disse Germano
Grings, um dos primos de Seger
e responsável pela área de tecno-
logia e varejo.

Ter uma loja da Apple na ave-
nida mais famosa de São Paulo
não seria possível, mas se eles
quisessem abrir uma revenda
no Rio Grande do Sul teriam to-
do o apoio da companhia ameri-
cana, que naquela época procu-
rava um parceiro na região Sul.
Em menos de um mês, o acordo
com a Apple estava fechado.

Desde então, eles seguem à
risca a cartilha dos discípulos de
Steve Jobs, a começar pelo abso-
luto sigilo sobre a operação. Ao
contrário do que estão acostu-
mados a fazer no grupo Herval –
em que tomam as decisões sozi-
nhos e criam negócios de uma
hora para outra –, na iPlace,
Grings e Seger estão completa-
mente engessados. Quem man-
da é a Apple. “Em três anos, das
10 mil sugestões que já fizemos
a eles, só uma delas, bem sim-
ples, foi acolhida”, diz Grings,
sem detalhar o que é.

Ao que parece, até agora, eles
têm agradado aos americanos.
Em dezembro de 2011, por su-
gestão da própria Apple, com-
praram as sete unidades da rede
My Store, em São Paulo. Hoje,
além da iPlace, a Apple tem ou-
tros dois revendedores autoriza-
dos no Brasil: a A2You, dos mes-
mos donos da Fast Shop, e a
iTown, do Grupo Saraiva.

Concorrência. Como a mar-
gem de lucro dos produtos é
muito baixa para quem adminis-
tra essas revendas, os donos da
Herval ganham dinheiro mes-
mo é com a venda de acessórios
e serviços de assistência técnica.
Por enquanto, garantem que
tem sido um bom negócio. A dú-
vida é se continuará sendo inte-
ressante mesmo depois de a
Apple abrir sua primeira loja pró-
pria no Brasil – a empresa já
anunciou uma unidade no Rio.

É natural que uma loja como
essa, com uma variedade maior
de produtos e o reconhecido
atendimento “Apple”, afete o de-
sempenho das revendedoras.
Mas os donos da Herval prefe-
rem pensar que a operação, em
vez de atrapalhar, vai beneficiar
a rede iPlace com o reforço de
marketing. Eles também não
acreditam que os americanos
conseguirão multiplicar facil-
mente o número de Apple Sto-
res no País, por conta da comple-
xidade do mercado brasileiro.

Enquanto os parceiros não vi-

ram rivais, o grupo aproveita a
clientela da iPlace para oferecer
alguns dos itens de seu vasto
portfólio – como seguro contra
furto e financiamento. A correto-
ra de seguros e a financeira são
duas das 17 empresas do grupo,
que tem 6 mil funcionários.

A iPlace é uma das unidades
de negócio que está sob o guar-
da-chuva da empresa que deu
origem ao conglomerado, a Ma-
deireira Herval. Ela é até hoje a
razão social das revendas da
Apple – o que gera situações em-
baraçosas. No ano passado, por
exemplo, um executivo paulista-
no comprou na iPlace um com-
putador de R$ 7 mil. Mas, ao no-
tar, na fatura do cartão, que o va-
lor iria para a conta de uma ma-
deireira, pediu imediatamente o
cancelamento da compra.

O nome ficou, mas o comér-
cio de madeira já não é a ativida-
de principal do grupo Herval há
décadas. Esse foi só o início da
operação. A empresa foi criada
por um grupo de sete amigos no
mesmo ano em que o município

de Dois Irmãos foi fundado. A
evolução do negócio tem muito
a ver com o crescimento da cida-
de, localizada no Vale do Rio
dos Sinos, região que já abrigou
um dos maiores polos calçadis-
tas do País. Lá, os sócios vende-
ram madeira, depois passaram a
fabricar caixas para exportar sa-
patos e, em seguida, móveis.

Quando chegou a energia elé-
trica, o grupo começou a vender
eletrodomésticos. “A diversifica-
ção foi um processo natural des-
de o início”, diz Agnelo Seger.
Passados 54 anos, o Grupo Her-
val é responsável por 60% da ar-
recadação do município, hoje
com 28 mil habitantes.

Família. Apesar de não ter nasci-
do como tal, o grupo acabou vi-
rando uma empresa familiar.
Aos poucos, os amigos foram
deixando a sociedade e, por fim,
dos sete, ficou apenas Felipe Se-
ger Sobrinho, pai de Agnelo. Feli-
pe, já falecido, acabou chaman-
do seus irmãos para sócios da
Herval. Hoje, o grupo é controla-
do por três holdings, cada uma
delas pertencente a uma parte
da família. “Somos uma socieda-
de de primos”, diz Seger.

Ele garante que agora isso não
é problema, mas sabe que, daqui
para a frente, com a chegada das
novas gerações, pode se tornar
um. Por isso, há um ano e meio,
a empresa conta com a consulto-
ria da psicóloga Patrice Gaid-
zinski, especialista em governan-
ça corporativa. Com a ajuda de-
la, os primos criaram um conse-
lho consultivo, com dois mem-
bros independentes.

Na semana passada, eles fize-
ram a quinta reunião. Entre os
temas mais recorrentes estão a
sucessão familiar e a espantosa
diversificação da empresa. Se-
ger explica que isso não se deu
de forma aleatória e que há lógi-
ca por trás desse emaranhado. A
produção de espuma, por exem-
plo, surgiu porque eles passa-
ram a fabricar sofás; e, já que fa-
ziam espuma, decidiram tam-
bém produzir colchões.

“O mais impressionante é
que essa estratégia parece dar
certo”, diz Eduardo Terra, vice-
presidente do Instituto Brasilei-
ro de Executivos de Varejo (Ibe-
var). “As regras em geral conde-
nam a diversificação e a gestão
centralizada nas famílias, mas
eles fizeram exatamente o con-
trário e tiveram sucesso.”

Com faturamento de R$ 2 bi-
lhões, o Grupo Herval é a 12.ª
maior empresa regional do Bra-
sil no segmento de varejo e a se-
gunda do Rio Grande Sul, segun-
do pesquisa feita pelo Ibevar pa-
ra a publicação Novarejo. Apesar
de ter começado como indús-
tria, hoje a operação varejista
(baseada principalmente na Ta-
Qi) responde por 65% da receita.

E essa fatia tende a aumentar.
Há três meses, a empresa lançou
a Beden Sleep, rede de franquias
para vender colchões e roupa de
cama. Está tudo certo também
para a criação de uma empresa
de logística e para a construção
de uma fábrica de móveis e col-
chões em Pernambuco. Ao que
tudo indica, multiplicar empre-
sas continuará entre as especiali-
dades do Grupo Herval.

JEFFERSON BERNARDES/PREVIEW.COM
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FATURAMENTO R$ 2 bilhões 
SEDE: Dois Irmãos / RS 
FUNDAÇÃO: 1959
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 6.000

O grupo tem três unidades de 
negócios (comércio, serviços 
e indústria) com 17 empresas 

GRUPO HERVAL 

Maior revendedor da Apple no Brasil, 
com 30 unidades, em 13 Estados

Construtora e incorporadora 
com dez canteiros de obra 
em andamento no RS

Fabricante de móveis
de madeira, móveis estofados e 
colchões, para o público da classe B

HSSeguros

IN
DÚ

ST
RIA COM

ÉRCIO

SERVIÇOS

“A diversificação
foi um processo
natural desde
o início.”

Agnelo Seger
PRESIDENTE DO GRUPO HERVAL

NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Herval fatura
R$ 2 bi com
iPhones e
colchões
Grupo gaúcho, criado como
uma madeireira, tem hoje
17 empresas de diversos
ramos e não tem planos
de parar a diversificação

Familiar. Agnelo Seger foi o funcionário número 9 da madeireira e hoje comanda o Grupo Herval, que atua em áreas tão distintas quanto a fabricação de móveis e a distribuição de pneus

Além de reven-
dedores como
a iPlace (foto),
da Herval, a
Apple também
terá lojas
próprias no Bra-
sil. A primeira
será no Rio.

Apple
Store
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MÍDIA&MKT } Começou ontem a nova
campanha da Master, linha de
veículos utilitários da Renault.

AUTOMÓVEIS

Produzida pela Neogama/BBH, a campanha mostra
a versatilidade da Master, que pode ser usada nas mais
diferentes configurações, como ambulância e veículo escolar.

USOS MÚLTIPLOS

● Embora não se possa dizer
que o retorno de marcas anti-
gas seja realmente uma ten-
dência, o reaproveitamento de
elementos de uma propagan-
da do passado tem sido uma
estratégia cada vez mais co-
mum. A Johnson’s Baby, por
exemplo, retornou em 2011
com o jingle que ficou na cabe-
ça da garotada dos anos 1990:
“(...) gostoso, pra xuxu, xuá,
xuá”. Em março deste ano, a
marca voltou a produzir jingle
parecido para, desta vez, evo-
car o “cheirinho prolongado”
do xampu. Já o Guaraná Antar-
tica trouxe de volta a melodia
de “Pipoca e Guaraná”, de
1991, na voz de Claudia Leitte,
há cerca de dois anos.

Quando a memória é a alma do negócio
Empresas relançam marcas e recorrem a elementos de antigas propagandas para tirar proveito das lembranças dos consumidores

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Para garantir
sucesso, marcas
visitam o passado

Estreia

Nayara Fraga

O comercial da margarina
All Day, embalado pela músi-
ca Oh Happy Day, marcou
os consumidores no início
dos anos 1990. O garotinho
feliz que canta e prepara o
café da manhã para os pais
constituiu o enredo de uma
das campanhas mais emble-
máticas de margarina. Pro-
va disso é que All Day, mes-
mo há dez anos fora de uso,
continua a ser um nome pre-
sente na mente dos consu-
midores. Em pesquisa feita
pela Bunge, dona da marca,
48% dos entrevistados em
todo o Brasil disseram se
lembrar dela.

Por essa razão, a multina-
cional, uma das maiores no
setor de agronegócio e ali-
mentos, resolveu aproveitar-
se dessa lembrança para tra-
zer a marca de volta ao mer-
cado, só que em uma fari-
nha de trigo. “Era um nome
adormecido no nosso port-
fólio que todo ano retorna-
va à mesa de discussões du-
rante a elaboração do plane-
jamento estratégico”, diz o
diretor de marketing da Bun-
ge, Sergio Mobaier. A empre-
sa está investindo R$ 8 mi-
lhões nesse retorno.

Mas por que só agora e
por que farinha no lugar de
margarina? Há três razões
que justificam isso. A pri-
meira é que a Bunge já tem
margarinas consolidadas

em seu catálogo: Primor, Soya
e Delícia. A segunda é que a
companhia encontra-se numa
fase de reorganização de seu
portfólio.

O terceiro motivo se baseia
no fim de uma parceira que a
Bunge manteve com o grupo
nordestino J. Macêdo no setor
de moagem de trigo de 2004 a
março de 2013. A aliança ser-
viu para abrir as portas para
segmentos em que as empre-
sas ainda não eram muito rele-
vantes. De um lado, a J. Ma-
cêdo, antes forte em panifica-
ção, passou a se concentrar no
mercado de consumo final. De
outro, a Bunge voltou-se para
a panificação.

Nesse período, houve uma
dança de marcas. Sol (mistura
para bolo e farinha de trigo),
Petybon (massa) e Boa Sorte
(farinha de trigo), por exem-
plo, foram passadas da Bunge
para a J.Macêdo. Outras, como
a mistura para pão francês Ben-
tamix, foram entregues pela
companhia nordestina à multi-
nacional. Mesmo com o fim da
aliança, a propriedade das mar-
cas se manteve assim – e a Bun-
ge ficou, então, sem farinha de
trigo para consumo doméstico.

Estrear nesse novo mercado
com a All Day, portanto, se re-
velou um plano oportuno para
a companhia – que descobriu
ser a All Day a melhor opção
entre as 200 marcas guardadas
em sua gaveta, como Maio-
negg’s e Bonna. A expectativa
agora é ser percebida pelos

consumidores como aquela
marca da “família feliz”, ainda
que o produto pertença hoje a
outra categoria.

Silvio Abrahão Neto, profes-
sor do Insper, afirma que não
há problemas nessa estratégia.
“Não é uma marca tão identifi-
cada com um produto, como o
são Xerox ou Cotonete”, diz.

Resgate. No ano passado, com
o mote “Ele voltou!”, a Nestlé

gerou barulho ao relançar o
Lollo. O chocolate havia sido
renomeado no Brasil em 1992
como Milkybar. Para especia-
listas, o retorno de marcas anti-
gas não chega a ser uma ten-
dência. Mas o resgate de ele-
mentos presentes em propa-
gandas passadas é cada vez
mais comum (leia box acima ).

Na avaliação de Marcos Be-
dendo, professor de gestão de
marcas e marketing da ESPM,

a empresa que decide retornar
com uma marca em outra cate-
goria só não pode, em sua cam-
panha publicitária, aproveitar
literalmente todos os símbo-
los da propaganda antiga. “É
preciso cuidado, porque fala-
mos de um momento de consu-
mo diferente.” Nesse caso, o
retorno da música Oh Happy
Day e a presença de uma crian-
ça talvez não funcionem tão
bem quanto antes.

A farinha de trigo All Day
começa a ser vendida em
maio. A campanha, elabora-
da pela agência Propague, in-
cluirá ações nos pontos de
venda e anúncios impres-
sos. No segundo semestre, a
Bunge promete estender a li-
nha, a começar com uma
mistura para bolos. Afinal, é
melhor reaproveitar uma
marca famosa do que come-
çar do zero.

Retorno. Mobaier, da Bunge; marca de margarina All Day volta ao mercado em farinha de trigo

Quando fui a Cannes pela primeira vez pude entender a real dimensão da 
nossa profissão. E a cada volta ao festival vejo como a nossa atividade é cada 
vez mais importante para o desenvolvimento da economia brasileira e mundial. 

Ser jurado em Cannes não é apenas julgar. Jurado em Cannes tem a 
função de mandar sinais para o mercado. Sinalizar quais práticas deram 
certo e, principalmente, antecipar para onde está indo nossa atividade. 

Como já disse Philip Thomas, CEO de Cannes Lions: “Este será o maior festival 
de Cannes da história.” As expectativas são altas - mas se conheço bem o 
festival, tenho certeza de que todos nós seremos surpreendidos mais uma vez.

O que representa Cannes Lions em sua carreira?

Qual é a importância de estar no júri?

Qual sua expectativa para os 60 anos do festival?

60 ANOS de 
Cannes Lions

Mário D’Andrea
Fischer & Friends

Promo & Activation Lions

Versatilidade
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Corretor Cidadão em Ação

O Sciesp promove constante Campanha de Valorização Profi ssional da Categoria com o slogan “CORRE-
TOR DE IMÓVEIS: SEGURANÇA DE BONS NEGÓCIOS”. Você pode participar desta campanha denunciando 
qualquer tipo de irregularidade no exercício profi ssional. As denúncias podem ser feitas através dos telefones 
0800 17 6817 – interior (11)3889-5299 ramal 530, ou nosso canal FALE CONOSCO pelo site www.sciesp.org.
br. É garantido o anonimato e a total segurança da identidade do denunciante.

Como par te 
do compromisso 
social assumido 
pela categoria, o 
programa Corretor 
Cidadão faz parte 
da Campanha do 
Agasalho 2013. 
As doações terão 
como destino en-
tidades assisten-
ciais,  hospitais, 
albergues da Capi-
tal e de todos os 
Municípios do es-
tado de São Paulo. 

A Campanha 
do Agasalho é 
coordenada pelo 
Fundo Social de 
Solidariedade do 
Estado de São 
Paulo (FUSSEP) 
tem como parceiros 
todas as Secretar-
ias do Estado, em-
presas, entidades 
como o Sciesp e a 
sociedade civil. Mo-
bilize sua família e 
amigos, doando 
roupas em bom es-
tado nas caixas de 
arrecadação iden-
tificadas na sede 
do Sindicato ou na 
Agência Regional 
em sua cidade. 
Corretores: façam 
parte e contribuam!
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COMUNICADO IMPORTANTE

O Sindicato dos Corretores de Imóveis 
no Estado de São Paulo (Sciesp) desde 2007 
desenvolve o programa de responsabilidade 
social denominado Corretor Cidadão. O 
programa foi instituído para conscientizar 
e incentivar os Corretores de Imóveis a 
praticar ações de cidadania que benefi ciem a 
sociedade carente.  

Um dos idealizadores e entusiasta do 
Programa Corretor Cidadão o presidente 
do Sciesp Alexandre Tirelli, fala sobre o real 
sentido das mobilizações: “O Corretor Cidadão 
vai além de doações ou ações sociais é um 
ato de união e fraternidade. Sempre que 
nos mobilizamos podemos contar com a 
ajuda dos nossos diretores, 
corretores de imóveis e 
colaboradores do Sciesp que 
levam aos necessitados mais 
que donativos, levam carinho, 
atenção e respeito, elementos 
essenciais para restabelecer a 
dignidade humana”.

Diversas mobilizações 
foram alcançadas desde 
a sua implantação como: 
participação em campanhas de 
doação de sangue, vacinação, 
brinquedos, melhor idade e 
arrecadação de donativos para 
entidades voltadas a práticas 
assistenciais que possuam atestado de 
Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal, 
que é título concedido pelo Poder Público em 
reconhecimento aos serviços prestados à 
comunidade. 

Entidades essas como a ONG Banco 
de Alimentos, Amparo Maternal, Casa 
dos Velhinhos Ondina Lobos e Abrigo dos 
Velhinhos Frederico Ozanan, recebem com 
frequência arrecadações de alimentos, 
material de limpeza e higiene pessoal, leite em 
pó e alimentos dentre outras doações.

Os donativos são arrecadados através 
de campanhas e eventos de integração entre 
a Universidade Corporativa do Corretor de 
Imóveis (UNISciesp) e a Escola Brasileira de 
Ensino a Distância (EBRAE) juntamente com 
o Sindicato que mobilizam a categoria dos 
Corretores de Imóveis através do mecanismo 
de inscrição solidária, que funciona de forma 

voluntária e consciente.
Na última segunda-feira, dia 15, duas 

instituições foram benefi ciadas e receberam 
os donativos de alimentos e material de 
limpeza e higiene pessoal, são elas a Casa 
de Repouso Ondina Lobos e o Abrigo dos 
Velhinhos Frederico Ozanan.

Diretores do Sciesp, corretores de 
imóveis e colaboradores do Sciesp estiveram 
presentes nas entregas e aproveitaram o 
momento para doar além do tempo, carinho e 
atenção aos assistidos pela obra.

A Corretora de Imóveis Suely Sena 
agradeceu a oportunidade de poder ajudar 
e ser útil em uma causa tão nobre: “Fico 

contente em poder contribuir, 
admiro o trabalho realizado 
pela categoria, é uma 
iniciativa muito importante, 
pois todos nós vamos ficar 
idosos e poderemos precisar 
de algum tipo de auxílio, e a 
vida continua, parabéns ao 
Sindicato pela iniciativa”.

Segundo o Diretor 
Edson Souza que também 
participou da entrega, enfatiza 
a importância desse tipo de 
ação: “É um trabalho muito 
significativo envolvendo a 
categoria dos Corretores de 

Imóveis para conscientizar e mobilizar a 
todos, que precisamos ajudar, pois em algum 
momento precisaremos de ajuda”.

Ajude-nos a ajudar, o programa Corretor 
Cidadão está em ação e conta com a sua 
colaboração. Quer saber como? Acesse www.
sciesp.org.br

claudia.costa
Highlight




