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Aos 69 anos, o mineiro Luiz Otávio
Pôssas Gonçalves se enche de entu-
siasmo para falar que em sua fazen-
da Vale Verde, em Betim (MG), nas-
ceram em cativeiro cinco filhotes de
arara azul gigante, espécie em extin-
ção. “É uma reprodução muito difí-
cil”, diz. “Há ainda ararajuba, papa-
gaio chauá, arara vermelha, cuiú-
cuiú...”. No mesmo lugar, a 42 km de
Belo Horizonte, está sua coleção de
20 mil orquídeas. Quem acha que a
conversa vai parar no dia a dia de
um empresário que pendurou as chu-
teiras após se desfazer de grandes
companhias engana-se. Com a ven-
da da Amacoco para PepsiCo em
2009 e da Kaiser há quase uma déca-
da, Pôssas multiplicou os negócios.
A razão é que ele vê oportunidade
em tudo o que gosta.

Exemplo disso foi a criação da Me-
gaZoo, empresa de rações feitas
com proteína originada de insetos.
A ideia, nada ortodoxa, surgiu de-
pois que Pôssas decidiu financiar
um estudo de pesquisadores da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais
para buscar opções de alimentação
para sua criação de mais de 1.300
aves. Ironicamente, foi em caçadas
que ele pegou gosto pelos bichos.
“Hoje é até proibido falar disso, né?
Mas já estou no crédito há muito
tempo, com a criação em cativeiro.”

Para abastecer a fábrica de rações
e atender clientes como zoológicos,
Pôssas criou ainda a Nutrinsecta,
que fornece por mês 1 tonelada de
moscas, besouros, grilos e baratas.
O faturamento ainda é pequeno,
mas o sócios já têm pedidos para ex-
portação e esperam quintuplicar a
produção com a entrada em opera-
ção de uma nova fábrica. “Sempre
foi assim. Um negócio atrás do ou-
tro. Ele adora gente, conversa com
todo mundo e considera todas as
possibilidades”, diz Renato Barcel-
los Guimarães, dono da consultoria
em fusões e aquisições RBG Consul-
ting, que foi diretor financeiro do
grupo de Pôssas nos anos 90.

Com a facilidade com que cria em-
presas, Pôssas se desfaz delas. Além
da Kaiser e da Amacoco, o empresá-
rio perdeu as contas de quantos ne-
gócios passou pra frente. “Vendo
com prazer. Não tenho saudades.
Tudo meu está à venda. Menos a mi-
nha família. E o meu caráter”, diz.

O projeto dos insetos representa
muito pouco de seu portfólio de ne-
gócios. O empresário está entre os
maiores fornecedores de coco do
País (com fazendas na Bahia, Espíri-
to Santo e Pará), mantém operações
de grande porte no mercado imobi-
liário mineiro (como incorporação
de shoppings e prédios corporati-
vos), tem fazendas de gado, criação
de trutas e agora investe pesado em
projetos florestais, como plantação
de eucalipto e de madeira de lei. “Te-
mos 20 mil hectares voltados para is-
so. Até fim do ano serão 40 mil hec-
tares ”, diz José Renato Araújo, dire-
tor comercial do Grupo Vale Verde.

Empreendedor serial. Quando Pôs-
sas estreou no mundo dos negócios,
na década de 70, o termo empreen-

dedor serial nem existia por aqui.
Mas o significado da expressão que
ganhou o mundo nos anos 90 já cor-
ria nas veias do empresário. Pôssas
começou carregando caixas na distri-
buidora da Coca-Cola de sua família,
em Minas. “Foi como um castigo, já
que eu não gostava de estudar. De-
pois passei à produção, dirigi cami-
nhão, fui gerente e diretor.” Mais tar-
de, além de assumir o controle da in-
dústria herdada do pai, deu início à
coleção de novos negócios.

Enquanto trabalhou para Pôssas,
Guimarães, da RBG Consulting, to-
cava uma corretora de valores, uma
empresa de exportação e importa-
ção e a Amacoco, parceria do empre-
sário mineiro com a Sococo, que che-
gou a ter 70% do mercado nacional
de água de coco. “Um dia ele saiu de
uma reunião com um representante
da GNC (General Nutrition Cen-
ter), multinacional americana de nu-
trição, e me disse: ‘Vamos entrar nis-
so aí’. Falei que iria fazer um estudo.
‘Precisa não. Isso é muito bom’, ele
respondeu”, diz Guimarães. Foram
16 lojas de suplementos alimentares
no País. Para tocar o dia a dia, falta-
va paciência. “Ele queria a novidade.
Era capaz de dormir vendo um rela-
tório financeiro.” Quanto às apostas
erradas de Pôssas, Guimarães é eco-
nômico: “Só acerta quem tenta”.

Na mesma época, o empresário ti-
nha ainda lojas de fast-food, distri-
buidora de bebidas e 17 restaurantes
comprados para fortalecer a marca
Kaiser. Rodrigo Veloso, criador da
água de coco O.N.E, vendida para a
PepsiCo em 2010, diz que vê no em-
presário uma inspiração. “Não im-
porta se o negocio é grande ou se vai
dar muito dinheiro. O que ele quer
ver é o sonho realizado”.

Parque ecológico. A própria fazen-
da Vale Verde ele transformou em
um parque ecológico, que fatura R$
6 milhões por ano. Sem contar a pre-
miada cachaça que leva o nome da
propriedade. “Comecei a fazer de
brincadeira, usando a tecnologia
que aprendi na Kaiser”, diz. Com
uma produção de 200 mil litros, a
marca fatura R$ 3,6 milhões por ano.

Mas foi com a criação da Kaiser
que Pôssas deu seu tiro mais certei-
ro. Como distribuidor da Coca-Co-
la, ele pensou em ter uma cerveja pa-
ra usar como arma de combate. “A
gente enfrentava a venda casada, em
que o dono do bar, para ter determi-
nada cerveja, tinha que levar os refri-
gerantes do mesmo fabricante”, diz.
Como a Coca-Cola não tinha bebida
alcoólica, ele tentou convencer a ma-
triz a instalar uma cervejaria no
País. Recebeu como incentivo uma
nota de US$ 1 do então vice-presi-
dente mundial, Donald Keugh.

Com um empréstimo de US$ 6 mi-
lhões, criou a cervejaria por conta
própria. A Kaiser, que chegou a ter
19% do mercado de cerveja brasilei-
ro, foi vendida em 2002 para a cana-
dense Molson e hoje pertence à Hei-
neken. Pelos 12% que detinha na em-
presa, Pôssas embolsou US$ 91,8 mi-
lhões. A nota de US$ 1, ele emoldu-
rou. Hoje é um quadro na parede.
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Fundador de marcas como Kaiser e Kero Coco, Luiz Otávio
Pôssas Gonçalves não para de inventar negócios: da criação
de insetos para ração animal à produção de madeira de lei

Cachaça. A Vale Verde é envelhecida por três
anos e faturou R$ 3,6 milhões em 2010

Um museu
para os
quadrinhos
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O escritório holandês MVRDV
foi o vencedor da competição
internacional para escolher o
projeto do China Comic and
Animation Museum, que será
construído em Hangzhou. A
ideia é transformar a cidade na

capital mundial da animação.
Composto por oito módulos no
formato de balões das histórias
em quadrinhos, o museu parece
ter saído de uma delas. A cons-
trução deve começar em 2012 e
custará US$ 130 milhões.
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Luiz Otávio Pôssas Gonçalves ✽ Formado em Direito, Pôssas come-
çou como funcionário da distribuidora
da Coca-Cola em Minas Gerais, que

pertencia ao seu pai. Em 1982, fun-
dou a cervejaria Kaiser e, na década
seguinte, a Amacoco. Hoje à frente
da Vale Verde, comanda mais de
uma dezena de negócios
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ELE ESTÁ DE VOLTA
O velho rádio relógio, aque-
le que ficava em cima do
criado-mudo, voltou. Mas
contou com uma ajudinha
do iPhone – ou do iPod. O
retorno veio pelas mãos do
designer Jonas Damon, dire-
tor de criação do escritório
de Nova York da Frog De-
sign. A criação faz parte de
uma linha de suportes para
os aparelhos da Apple feitos
de madeira. A inspiração
está em peças retrô, como
os rádios a válvula e as TVs
em preto e branco.

Sem apego. ‘Não tenho saudades das marcas que vendi. Tudo meu está à venda. Menos a família’, diz Pôssas
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