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Os donos de redes de bares não se intimidam com a Lei Seca, que há pouco mais de dois 
meses restringiu o consumo de bebida alcoólica por motoristas. Depois de constatar que o 
brasileiro não abandonou o copo - embora tenha reduzido o número de goles ou encontrado 
alternativas para voltar para casa sem passar pelo bafômetro -, empresas como Cachaçaria 
Água Doce, Bar Brahma, Casa da Matriz e a própria Schincariol, dona da rede Devassa, dão 
novo fôlego aos planos de expansão.   
 
O paulistano Bar Brahma, que está completando 60 anos, pretende levar sua marca a outras 
três capitais do país até o início de 2009 e abrir uma rede de bares temáticos, como o do Bar 
do Torcedor no estádio do Pacaembu e do Bar Brahma Aeroclube, no Campo de Marte, ambos 
em São Paulo. A meta é somar pelo menos 15 novos bares Brahma até 2013, com 
investimentos de mais de R$ 22 milhões.   
 
A líder em refeições coletivas GRSA aposta na marca Devassa para quatro novos pontos no 
aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), que também sediará as duas primeiras franquias 
da cervejaria Eisenbahn, marca da Schincariol.   
 
Os planos de crescimento são acompanhados de um movimento de profissionalização da 
gestão, com a contratação de ex-executivos de grandes franquias - da Starbucks para a 
Devassa e do McDonald's para o Bar Brahma. Sua tarefa é garantir maior eficiência, baixo 
custo e atendimento padrão, um perfil muito diferente da maioria das casas do ramo. Nos 
projetos novos, a oferta de comida no cardápio cresce - na Água Doce, por exemplo, a fatia da 
cozinha no faturamento médio mensal de R$ 6 milhões passou de 55% para 65% nos últimos 
dois meses.   
 
Há também a proposta de diversificar o negócio: o grupo Casa da Matriz, do Rio, por exemplo, 
dono de nove casas (bares, restaurantes e danceterias), vai abrir o seu primeiro albergue no 
bairro de Botafogo, zona sul da cidade. "O local é estratégico porque fica próximo de outros 
três bares nossos, o que pode ser bastante oportuno para os clientes que quiserem beber um 
pouco mais sem correr riscos ao voltar para casa", diz o sócio do Casa da Matriz, Leonardo 
Feijó.   
 
O Brahma pretende, literalmente, colocar a mão na massa: abre em setembro, na futura loja 
do Magazine Luiza no shopping Aricanduva, zona leste de São Paulo, a Padoca Luiza. "Vamos 
fazer 'sonhos' diante dos clientes da loja, que também vão contar com uma senhora 
distribuindo brigadeiro de colher", diz Álvaro Aoás, sócio do Bar Brahma. "A idéia foi da própria 
Luiza Helena Trajano (superintendente do Magazine) e lá não venderemos bebida alcoólica".   
 
A restrição imposta pela Lei Seca reduziu entre 20% e 30% o faturamento dos bares no país 
desde 20 de junho, quando a medida entrou em vigor, em relação a igual período de 2007, 
segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). "O prejuízo nos grandes 
centros foi maior", diz Paulo Solmucci Júnior, presidente da entidade. Delfino Golfeto, da Água 
Doce, confirma. "Tivemos perdas principalmente na Grande São Paulo, Brasília (DF) e Porto 
Alegre (RS) e grandes cidades do interior paulista, como em Ribeirão Preto (SP), Campinas 
(SP)", diz o presidente da rede, que conta com 96 lojas em diversos Estados.   
 
"No interior, é comum a mulher ou a namorada voltar dirigindo, enquanto que nas capitais o 
que a gente vê é o movimento do 'piloto da vez', onde um integrante da turma não bebe 
aquela noite para levar os amigos de volta para casa", diz Golfeto. A Água Doce lançou uma 
campanha interna este mês buscando estimular a prática: quem não bebe álcool ganha 
brindes como bonés, chaveiros e até um coquetel sem álcool. Segundo ele, apesar da perda de 
15% na venda de algumas lojas como a de Ribeirão Preto, a maior da rede, a Água Doce deve 
encerrar o ano com crescimento de 10% na receita, atingindo R$ 72 milhões.   
 
"Cresceríamos 20% se não fosse a nova lei", diz Golfeto. "Mas a medida serviu para dar 
impulso à venda de comida e aumentar a rentabilidade, porque o bar fecha mais cedo", 



afirma. Algumas unidades, como a de Moema, na zona sul de São Paulo, aproveitam para 
fazer promoção do cardápio: dois escondidinhos (prato, em geral, feito com carne seca e 
mandioca) pelo preço de um para quem consome bebidas. A publicitária Cristiane Moreno, 36 
anos, que freqüenta o local com o marido e o filho, não perdeu a chance e ainda pediu 
coquetel e caipirinha. Ela não estava preocupada com a condução. "Moro na esquina de cima", 
diz ela.   
 
Freqüentar o bar próximo de casa ou do trabalho tem sido a saída de muitos consumidores. As 
empresas até que se esforçaram no primeiro mês em oferecer opções como o "manobra-
motorista": um serviço que levava o cliente para casa, no carro dele. "Mas a experiência não 
deu certo", diz Golfeto. "Os clientes costumam ser ciumentos quando se trata do próprio 
veículo". Aoás, do Bar Brahma, também desistiu do serviço. Houve quem reclamasse a falta de 
algum objeto. "Paramos para evitar maiores dores de cabeça", diz Aoás. "O cliente do Brahma 
é mais maduro e não se arrisca ao volante". Para Aoás, a Lei Seca teve um "efeito reverso" 
que ajudou muito os donos de bares. "Acabou o 'beba com moderação': quem pode beber 
naquela noite, bebe mesmo".   
 
A Schincariol também não acredita que a Lei Seca seja motivo para frear a expansão das 
marcas Devassa e Eisenbahn, concentradas em São Paulo e no Rio de Janeiro. "A Devassa já 
tinha 10 franquias e estamos retomando o desenvolvimento de novos pontos este ano, 
inclusive com lojas próprias, para garantir a excelência no treinamento da equipe e do 
serviço", diz Francisco Duarte, diretor-geral de franquias da Schincariol. O executivo veio da 
rede de cafeterias Starbucks, onde era gerente para a América Latina. A meta da empresa é 
encerrar o ano com 22 lojas e faturamento de R$ 30 milhões. Para garantir que nenhum 
cliente vai deixar de beber com medo do bafômetro, a empresa fechou convênio com 
cooperativas de táxi, que vão oferecer desconto de 20% na corrida.   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Bar Brahma faz parcerias para formar sua rede  
 
A esquina mais famosa do país - no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João - já 
conheceu altos e baixos. Três décadas antes de se tornar famosa nos versos de "Sampa", de 
Caetano Veloso, em 1978, que tomou o lugar como uma síntese do caótico modo de vida 
paulistano, a esquina já era ponto de referência do Bar Brahma, aberto em 1948. O fundador 
foi o alemão Henrique Hillebrecht e desde então a casa trocou de mãos pelo menos três vezes.   
 
Em 1997, o bar reabriu com o nome de São João 677 - uma referência ao endereço, quase na 
esquina da Ipiranga com a São João, e sem a exclusividade da venda do chope e da cerveja da 
Brahma, sua marca histórica desde o início. Essa experiência durou pouco tempo. Em 2001 foi 
parar nas mãos dos atuais donos, Álvaro Aoás e Luis Marcelo Lacerda.   
 
A mistura dos sócios é curiosa: Aoás acumula 26 anos como empreendedor, já vendeu de 
pastel a vagas em estacionamento, colecionando 38 tipos diferentes de negócios. Lacerda é 
formado em administração de empresas e construiu a carreira como consultor. "Eu faço as 



vezes de relações públicas e dou a última palavra nas questões operacionais, do cardápio ao 
músico do dia. Lacerda fica responsável pela área administrativa e financeira", conta Aoás.   
 
É nessas duas últimas áreas que o Brahma tem feito as maiores mudanças. A empresa foi 
dividida em duas frentes: a Fábrica de Bares e a BB House. A primeira deve ser responsável 
pela abertura de pelo menos 15 novas unidades do Bar Brahma e bares temáticos até 2013, 
com investimentos aproximados de R$ 22 milhões, sendo R$ 10 milhões do próprio Brahma e 
o restante de parceiros, como AmBev ou Magazine Luiza. Já a BB House é uma empresa de 
eventos, que gerencia o camarote Bar Brahma nas festas do Peão de Barretos e do Carnaval.   
 
"Também vamos aproveitar parceiros como ABN Amro Real, Visa e Samsung, cedendo a eles 
espaço no bar para ações de mídia e fidelização", afirma Aoás, que contratou recentemente 
um ex-franqueado do McDonald's e outros dois executivos da rede de fast food para trabalhar 
no Brahma. "Já estamos pensando em rede", diz o empresário, que este ano abriu o primeiro 
bar temático, ao lado do Brahma: a Esquina da MPB (que, agora sim, está no cruzamento da 
Ipiranga com a São João). Ao todo, Esquina da MPB e Bar Brahma servem 80 mil copos de 
chope por mês. (DM)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 ago. 2008, Serviços, p. B4. 


