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Na busca por diferenciação em meio à concorrência, investir em negócio correlato às 
atividades da empresa pode ser uma estratégia eficaz. Nesse sentido, uma casa de shows 
inova ao lançar um selo de discos, uma cafeteria pode colocar sua marca nos biscoitos e pães 
feitos no estabelecimentos e bares podem fazer sua própria cerveja. No último caso, não 
faltam exemplos: a marca Dado Bier fez isso no Sul, os bares Devassa hoje do grupo 
Schincariol — são o caso mais famoso no Rio e a estratégia é comum entre as microcervejarias 
brasileiras.  
 
A decisão sobre o investimento num novo negócio com a mesma marca, porém, requer 
planejamento. Especialistas e empresários recomendam observar o comportamento do 
consumidor e do mercado. Além disso, é bom ter visão de longo prazo — e saber esperar pelo 
retorno.  
 
O Rio Scenarium, casa de shows pioneira na retomada da vida noturna da Lapa, no Centro do 
Rio, acaba de lançar a Rio Scenarium Discos, novo selo no mercado fonográfico, que gravará 
artistas da MPB. O investimento — não revelado pela empresa — complementará a gama de 
negócios da marca, que também é antiquário, restaurante e centro cultural.  
 
Avaliação  
 
De acordo com o proprietário do Rio Scenarium, Plinio Fróes, o mais importante é avaliar 
muito bem cada oportunidade. “É preciso pensar no caminho que o mercado está trilhando 
antes de desenvolver os projetos. Tem que se ler muito, pesquisar outras experiências e não 
sair do foco”, afirma o empresário, lembrando que os investimentos normalmente têm sucesso 
no longo prazo e acrescentando que às vezes é preciso apostar no feeling para os negócios.  
 
Segundo especialistas, a estratégia é capaz de reforçar a identidade da marca, conquistando a 
preferência dos clientes. Segundo o consultor André Giglio, da Francap, os diferenciais são 
fundamentais. “O consumidor moderno está cada vez menos fiel. Quando uma marca cria 
outra, ela caba tendo um diferencial e de certa forma fidelizando um pouco o cliente”, avalia 
Giglio, ponderando que a estratégia pode exigir grandes investimentos em publicidade e 
marketing.  
 
Para Marcelo Lico, diretor da Macro Auditoria e Consultoria, de São Paulo, a estratégia tem 
dois lados. “O lado positivo é que o empresário já tem experiência e terá mais facilidade para 
administrar mais um negócio atrelado a sua marca. O lado ruim é a possibilidade de perder o 
foco no negócio principal”, afirma.  
 
Por isso, o primeiro passo antes de investir é fazer é uma pesquisa, analisar o capital 
disponível e calcular o tempo estimado de retorno. “O que acontece muito é o empresário ter 
uma idéia maravilhosa, mas ela não se sustentar porque a conta não fecha”, diz Lico.  
 
Como estratégia para reforçar sua marca, o bar Banana Jack inventou uma cerveja com saber 
de banana. “Hoje o mercado não dá mais espaço para amadorismo. Os detalhes fazem a 
diferença. Os empresários hoje não podem ficar 100% do tempo cuidando somente dos 
clientes, eles têm que ter uma estrutura profissional para cuidar disso, para eles poderem 
sempre mudar e cuidar dos detalhes”, conta Gustavo Corà, proprietário do bar, há quatro anos 
no mercado.  
 
Além do Banana Jack, o empresário comanda um administradora de imóveis e, segundo ele, as 
oportunidades surgem a todo momento na vida das pessoas, principalmente para empresários 
e pequenos empreendedores. Por isso, para Corà, o risco das oportunidades deve ser calculado 
e analisado antes de investir, com pesquisas de mercado, estudos de viabilidade, por fim, o 
feeling do empresário. 
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