
A inserção do consumidor no
mundo das cervejas premium e
artesanais está entre as priorida-
des de Ismael Caetano, sócio da
Melograno. Para ele, há poten-
cial de expansão na venda deste
tipo de bebida. “É um mercado
que cresce dia a dia, com festi-
vais, novos bares e até padarias
que possuem prateleiras com
mais rótulos. Esse movimento
faz com que um público maior
conheça e procure por marcas
diferentes”, explica.

Caetano entende também
que a formação de um público
consumidor passa pelo proces-
so de tentativa e erro. “A visibi-
lidade é importante para essas
cervejas, porque a curiosidade
leva à experimentação e a par-
tir daí, na segunda tentativa,
com mais informação, a com-
pra passa a se tornar mais fre-
quente”, afirma.

A harmonização de pratos
com as cervejas especiais é ou-
tro aspecto que deve ser levado
em consideração no consumo.
“Fomos um dos pioneiros nes-
se aspecto de harmonização,
buscando a composição da culi-
nária com a bebida. A cerveja
tem flexibilidade maior do que
o vinho e acho interessante le-
var esse conceito aos consumi-
dores, para que entendam que
é um tabu afirmar que a cerve-
ja não combina com alimen-
to”, observa Caetano.

O mercado editorial voltado
ao assunto também encontra
impulso com a publicação de
novos títulos. É o caso do re-
cém-lançado 1001 Cervejas pa-
ra Beber Antes de Morrer, da
editora Sextante.

O livro traz informações so-
bre o aroma e o paladar de ca-
da cerveja, explicações so-
bre o processo de produ-
ção, a temperatura
ideal em que deve ser
servida e notas de
degustação que po-
dem ajudar o leitor
a escolher o estilo
mais adequado pa-
ra cada ocasião.

Além disso, é
possível encontrar
em livrarias títulos
que ensinam a fa-
zer a bebida de ma-
neira artesanal.

A cidade de Blume-
nau (SC), onde aconte-
ce anualmente a Okto-
berfest, também realiza-
rá em 2012 o Festival Brasi-
leiro da Cerveja, com mais
de 80 estandes entre cervejei-
ros artesanais e caseiros.

Entre 2005 e 2010, a venda
mundial de cervejas tem manti-

do uma taxa média de cresci-
mento anual de 3,3%.

Em 2010, os mercados emer-
gentes cresceram na média
5,7% — com destaque para a
China, África e América do
Sul — enquanto nos mercados
desenvolvidos houve recuo
1,7%, de acordo com dados da
cervejaria SAB Miller.

Dentre os mercados emer-
gentes, a China registrou cres-
cimento de 6% em volume e,
apesar da preço diferenciado,
houve aumento nos volumes
de cerveja premium. Na Áfri-
ca, a expansão foi de 8% e na
América Latina chegou a 3%
em 2010. ■ H.D.
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Com que nome eu vou?
Se Eike Batista tivesse fundado a Kodak, o nome da empre-
sa provavelmente seria Xodax, já que ele é fascinado pela
letra X, que na sua crença representa a multiplicação, ace-
lera a criação da riqueza. E não é que X tem funcionado!
Mas George Eastman, fundador da Kodak era fascinado pe-
la letra K. Quando fundou a empresa em 1892, tentou vá-
rias combinações com a letra K até chegar a Kodak, que
em si, não tinha nenhum significado, apenas a suposta be-
leza de ter dois Ks. Vai entender...

Isto mostra que não é de hoje que empreendedores gas-
tam um bom tempo encontrando um nome que lhe pare-
ça apropriado. Para muitos, a escolha foi rápida. Optaram
pelo sobrenome. Michael Dell, Walt Disney, Henry Ford,
Henry Nestlé. Mas alguns sobrenomes não ajudaram. Gor-
don Moore e Robert Noyce pensaram Moore-Noyce para
a empresa que fundaram, mas chegaram à conclusão de
que isto remeteria a “more noise”, “mais barulho” em in-
glês. Preferiram chamar a empresa de Intel.

Mas outros empreendedores deram um jeitinho no so-
brenome. Shojiro Ishibashi fundou a Bridgestone em 1931,
mais de trinta anos depois que Harvey Firestone tinha fun-
dado a... Firestone! Acertou! Bridgestone, Firestone?
Hum? Bom, a tradução de ishi (pedra) e bashi (ponte) do

japonês para o inglês da-
ria próximo a Bridgesto-
ne. Mas isto não é um
problema porque atual-
mente a Bridgestone e Fi-
restone formam uma
empresa só. O fato é que
muitos empreendedores
japoneses prefeririam
não utilizar seus sobre-
nomes. Massaru Ibuka e
Akio Morita fundaram a
Tokyo Tsushin Kogyo
em 1946, mas os ameri-
canos, seus clientes, não
conseguiam pronunciar
o nome da empresa. Por
esta razão, Morita foi
achar no latim, a palavra

sonus, que remete a som. Deu uma americanizada na pala-
vra e mudou o nome da empresa para Sony. Outra empre-
sa japonesa que foi buscar um nome latino foi a ASICS.
Fundada por Kihachiro Onitsuka em 1949 sempre fabri-
cou tênis esportivos com a marca Onitsuka Tiger. Como
queriam ser mais agressivas no exterior, mudaram o no-
me da empresa para Anima Sana In Corpore Sano (mente
sã em corpo são), ou simplesmente ASICS.

Além do latim, muitos empreendedores também se de-
bruçam no dicionário grego para achar os nomes das suas
empresas. Por coincidência, Kihachiro Onitsuka ajudou
um jovem norte-americano, Phil Knight, que visitava o Ja-
pão em 1963 a criar sua própria empresa. A Blue Ribbon
passou a revender os tênis Tiger nos Estados Unidos. O ne-
gócio deu tão certo que Phil Knight e seu sócio Bill Bower-
man criaram uma marca própria e adotaram o nome da
deusa grega da vitória como nova razão social da empre-
sa. Ah, a deusa grega da vitória é a Nike.

Fundada em 1906, a Haloid achava que seu nome já não
era apropriado diante das inovações que havia desenvolvi-
do até 1958, principalmente sua tecnologia de fotocópia se-
ca. Descobriram que seco em grego é xeros e gostaram do
termo. Mas os executivos da empresa acharam que cabia
mais um x na questão e optaram por substituir o s, seguin-
do a lógica que outra empresa do estado, a Kodak, tinha
adotado. Assim, o nome da empresa passou a ser Xerox.

Pensando bem, acho que o Eike não ia gostar muito da
ideia da Xodax. O nome adaptado parece ser de remédio e
pela situação atual da empresa, de remédio bem amargo.
Vou pensar em outras empresas com Xs no nome e que
consigam multiplicá-los como fotocópias... ■
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Marcas premium vão
atrás dos consumidores

Além do latim,
empreendedores
se debruçam no
dicionário grego
para achar os nomes
das suas empresas,
como Phil Knight e
Bill Bowerman que
adotaram o nome
da deusa grega
da vitória: Nike

Mercado editorial
relacionado com
a cerveja também
encontra impulso
com a publicação
de diversos títulos.
É o caso do
recém-lançado 1001
Cervejas para Beber
Antes de Morrer

Interesse do público por rótulos diferenciados vem crescendo e tende
a impulsionar vendas em pontos tradicionais, inclusive em padarias

MARCELO
NAKAGAWA
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TIPOS DE CERVEJAS
LAGER

Especialidade mais consumida no mundo. Possui 
baixa fermentação, com graduação alcoólica entre 

4% e 5%. Dividida entre as claras e escuras

ALES
Apresenta líquido mais encorpado, com sabores 

marcantes. A diferença em relação a lager, se dá no 
processo de fermentação, que ocorre a temperaturas 
mais altas. O teor alcoólico varia bastante,  podendo 

chegar a 12% em alguns rótulos 

LAMBICS
É o tipo de cerveja mais antigo do mundo. 

 fermentação é espontânea e pela ausência de 
leveduras no processo de fabricação

TRAPISTA
O nome foi originado por monges da Ordem Trapista 
que fabricam o produto na Bélgica e na Holanda. Por 

serem artesanais e fabricadas em monastérios, 
também são difíceis de se achar em bares e 

supermercados

Fonte: Brejas.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




