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Esta é uma história que co-
meçou como uma boa conversa 
de bar: leve e sem muita am-
bição. Porém, com o passar do 
tempo, o papo ficou sério. O 
assunto em questão é o que se 
chama de festival de boteco, 
concurso gastronômico de bares 
e botequins, em geral encerrado 
com uma grande festa musical. 
O primeiro a dar largada nesse 
formato, o Comida di Buteco, 
de Belo Horizonte, completará 
10 anos em 2009. De lá para cá, 
o evento cresceu, abraçou outras 
cidades, como Rio de Janeiro, 
Salvador e Goiânia, e gerou um 
filho direto, o Boteco Bohemia, 
que entra neste mês em sua 
quinta edição, em São Paulo.

Outros festivais similares se 
inspiraram no Comida di Buteco, 
como o Roda de Boteco, realizado 
em Vitória e Recife. Com tamanho 
movimento, os idealizadores do 
evento original, o chef mineiro 
Eduardo Maya e sua conterrânea, 
a publicitária e produtora cultural 
Maria Eulália de Araújo, estão 
reinventando o jeito de o brasileiro 
se relacionar com uma de suas 
sagradas instituições: o botequim. 
“Acredito que a nossa maior con-
tribuição foi ter valorizado e dig-
nificado um segmento que muitos 
tratavam com desdém”, diz Maya, 
o criador do concurso que premia 
os bares que apresentam os me-
lhores petiscos, servem a cerveja 
mais gelada, têm o atendimento 
mais cuidadoso e capricham na 
limpeza de suas instalações. 

A expansão do Comida di Bu-
teco para além das Gerais se deu 

Vai mais um?
Os festivais de boteco se espalham pelo País, consolidando-se  
como estratégia de comunicação para as marcas
Chico Silva

O Boteco Bohemia é famoso também pela Saideira, um evento de encerramento com shows e  
participação dos bares e seus petiscos. O concurso em São Paulo deu largada na semana passada

Roda de Boteco faz, no Recife, uma festa de despedida com direito a frevo. A edição 2008 já está em curso
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Iniciada em 1o de outubro, 
a edição 2008 do Boteco Bohe-
mia de São Paulo irá até 31 de 
novembro e tem produção da 
Do Brasil Eventos e curadoria 
gastronômica do chef italiano 
Massimo Battaglini, do laureado 
restaurante L’Osteria Mattiazzi, 
de Belo Horizonte. A tradicio-
nal Saideira — festa que reúne 
atrações musicais, os botecos 
participantes e o público — será 
realizada nos dias 9 e 10 de 
novembro. Na ocasião também 
serão conhecidos os vencedores 
do concurso.

neste ano. Na capital fluminense, 
o evento foi realizado em agosto 
e contou com apoio da Bohemia, 
a cerveja oficial da festa, e da 
universidade Unisuam. Em Sal-
vador, realizado entre os dias 5 
de setembro e 5 de outubro, teve 
como patrocinadores a cerveja 
Nobel, bebida oficial da festa — e 
marca recentemente adquirida 
pelo Grupo Schincariol —, o 
cartão de crédito Hipercard e a 
operadora TIM. 

Na capital de Goiás, que em 
novembro receberá o festival 
pela primeira vez, os patrocínios 
ainda estão sendo negociados. O 
objetivo de Maya e Eulália agora 
é buscar apoiadores que sigam o 
evento para onde quer que ele 
vá. “Desejamos que os nossos 
parceiros vejam o Comida di 
Buteco como uma plataforma 
nacional para a divulgação de 
suas marcas e um espaço de 
relacionamento com os seus 
clientes”, explica Maya. 

Profissionalização    
Para isso, a Comida di Buteco 

Produções (CdB) recebeu dois 
pesos pesados do mundo corpo-
rativo. Flávia Rocha, ex-gerente 
de produtos premium da Ambev, 
e Ronaldo Perri, ex-executivo 
da Pepsico, são os novos sócios 
da dupla. Eles têm a missão de 
ser a ponte com o mercado pu-
blicitário e com empresas que 
queiram associar suas marcas ao 
produto. Outro fator relevante 
foi o fim da parceria que a em-
presa mantinha com a Ambev 
para a organização do Boteco 

consumidor do País. Mas agora 
queremos crescer com a nossa 
marca”, afirma Maya. 

Roda de Boteco também vai 
cavando seu espaço no hall dos 
festivais que valorizam a culiná-
ria botequeira, a chamada baixa 
gastronomia. Porém, já conse-
guiu uma façanha: pelo segundo 
ano consecutivo fará sua festa de 
despedida, chamada de Botecão, 
no Marco Zero, um dos pontos 
mais famosos do Recife e prin-
cipal pólo da folia carnavalesca 
na capital pernambucana. 

Além de Recife, o Roda está 
em Vitória (ES). E foi na capital 
capixaba que tudo começou, 
como relata Arthur Brito, dono 
da Lampejo Promoções, uma das 
organizadoras do festival. “Meu 
sócio (o empresário Raimundo 
Nonato) morou em Belo Horizon-
te e lá conheceu o Comida di Bu-
teco. Quando mudou para Vitória 
teve a idéia de fazer algo parecido. 
A primeira edição foi um sucesso. 
Em 2006 o trouxemos para Recife. 
Repetimos o êxito”, diz Brito. 

Em Vitória o concurso contou 
com a participação de 28 bares e 
foi realizado entre 15 de agosto 
e 22 de setembro. Em Recife, 
o festival, que começou no dia 
27 de setembro e ainda está em 
curso, indo até novembro, tem a 
presença de 24 bares e botecos. 
E são eles os maiores beneficia-
dos pela iniciativa. “Pelos nossos 
cálculos, o faturamento dos bares 
chega a aumentar 40% durante o 
evento. Com esse dinheiro extra 
eles podem investir na melhoria 

das instalações e na contratação 
de pessoal”, conclui Brito, que 
tem entre seus parceiros a cerve-
ja Skol, as prefeituras do Recife 
e de Vitória e o Sebrae. 

Revolução botequeira   
Não é exagero afirmar que 

esses festivais causam revoluções 
nos estabelecimentos participan-
tes. As duas vitórias no Boteco 
Bohemia mudaram o status do 
Bar do Luiz Fernandes, situado 
na zona norte de São Paulo. Antes 
reduto dos moradores da região, 
ele se tornou referência e passou 
a atrair fregueses de diversos 
lugares da cidade. E até de fora 
dela, como relata Luiz Eduardo 
Fernandes, filho do português 
que há 38 anos fundou o boteco. 
“Para atender essa nova clientela 
tive de ampliar o bar e contratar 
mais funcionários”, diz.

Discurso parecido tem José 
Batista Martins, o Zezé. Seu bar, 
localizado na Barreira de Baixo, 
bairro da zona metalúrgica de 
Belo Horizonte, faturou duas 
edições do Comida di Buteco. 
Isso fez com que ele pratica-
mente desativasse a pequena 
mercearia que mantinha, au-
mentasse de 4 para 38 as mesas 
no salão e contratasse mais oito 
funcionários. “Tinha uma merce-
aria que ia mal das pernas. Para 
ver se melhorava, resolvi abrir o 
bar. Quando entrei no Comida di 
Buteco, tudo mudou”, conta um 
feliz Zezé. Alguém ainda duvida 
de que esse negócio de boteco 
é coisa séria? 

Bohemia. Maya diz que não 
houve litígio. “O Boteco Bohemia 
foi uma ótima plataforma para 
apresentarmos nosso trabalho 
em São Paulo, o maior mercado 

Música, cerveja e táxi
Além de São Paulo e Curitiba, o 

Boteco Bohemia (BB) chegou em 
2008 a duas outras praças: Porto 
Alegre e Brasília. Ariel Grunkraut, 
gerente de marketing das marcas 
premium da Ambev, explica o que 
a centenária cervejaria busca ao 
organizar um evento com essas ca-
racterísticas. “A Bohemia é uma cer-
veja reconhecida por sua qualidade e 
excelência. Nossa intenção é premiar 
os estabelecimentos que reproduzam 
esses valores na elaboração de seus 
pratos e petiscos”, diz. 

Como não poderia deixar de ser, 
a Lei Seca é uma das preocupações 

dos organizadores do BB 2008. 
Para evitar transtornos e abor-
recimentos aos botequeiros, a 
Bohemia fez um acordo com 
uma cooperativa de táxi paulis-
tana. Quem utilizar esse serviço 
durante o mês do festival terá 
descontos. Na Saideira, além de 
pagar mais barato pela corrida, 
o usuário ganhará um brinde da 
cervejaria. Será montada também 
uma área no local da festa onde 
serão fornecidas dicas e informa-
ções sobre consumo responsável. 
“Queremos deixar claro que so-
mos a favor da nova lei. A Ambev 
doou 70 mil bafômetros para as 
autoridades de trânsito. Somos 
os maiores incentivadores do 
consumo seguro e responsável”, 
afirma Grunkraut. 
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