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obras de ampliação, que deixaram a produção 
paralisada por alguns meses, a expectativa é que 
a cervejaria feche 2013 com R$ 2,6 milhões de fa
turamento. Os negócios de escola e loja deverão 
somar outros R$ 700 m i l . 

Mais do que uma empresa, a BodeBrown se tor
nou um epicentro de formação de novos cervejei
ros caseiros — e consumidores. Cerca de 800 pes
soas fizeram o curso de homebrew (expressão em 
inglês para a fabricação caseira de cerveja) des
de 2008, quando começaram as aulas. Alguns dos 
alunos criaram seus próprios negócios. É o caso 
do paranaense André Junqueira, 33 anos, que pro
duz entre dois mil e três mil litros por mês da cer
veja Morada, em Curitiba. Com a ideia de oferecer 
cursos no mesmo lugar em que fabrica a cerveja, 
Cavalcanti apostou em um formato de negócio até 
então inédito no Brasil. "É um ciclo: a gente ensina 
a fazer a cerveja em casa, vende o insumo e o pro
duto final. Se quiser, o cliente faz a própria cerveja 
e compra a matéria-prima conosco. Se não, acaba 
virando consumidor da marca." 

O mercado de cervejas artesanais ainda é no
vo no país . As empresas mais antigas, como a 
gaúcha Dado Bier e a paulista Colorado, foram 
fundadas na metade da década de 1990. A es
t imativa da Associação Brasileira de Bebidas 
(Abrabe) é de que existam cerca de 175 micro-
cervejarias em atuação, concentradas p r i n c i 
palmente nas regiões Sul e Sudeste — mas em
presários do setor acreditam que existam mais 

de 200. Com um movimento que é batizado por 
alguns de Renascença da cerveja no Brasil, es
sas microcervejarias (e também importadores) 
passaram a colocar ruivas, negras e mulatas na 
mesa do brasileiro — um mercado em que a lo i 
ra gelada, até então, reinava absoluta. "As cer
vejarias artesanais apostaram em estilos que as 
grandes não fabricavam", diz Mathias Reinold, 
mestre-cervejeiro com mais de 30 anos de ex
periência e consultor na área. 

Além da produção nacional, o setor foi estimu
lado pela entrada de uma grande quantidade de 
rótulos importados. "A estabilidade da econo
mia e o aumento do poder aquisitivo da popu
lação, que permitiram mais viagens ao exterior, 
trouxeram uma explosão de interesse pelo te
ma", afirma. Em 2011, a importação de cervejas 
atingiu a marca de US$ 40,6 milhões — um cres
cimento de mais de 100% em comparação com 
o ano anterior. " N ã o é uma moda passageira. 
É um nicho de mercado que veio para ficar." 

Apesar do consenso de que o mercado no país 
esteja em crescimento, o setor carece de estatís
ticas precisas. A estimativa é de que as vendas de 
cervejas superpremium cresçam 15% na compara
ção com 2011, segundo a consultoria especializada 
em bebidas Concept. De acordo com Adalberto Vi
viani, presidente da empresa, o segmento ainda re
presenta apenas 0,6% do consumo nacional e há es
paço para crescer. Confira, a seguir, sete áreas para 
explorar oportunidades nesse mercado. 
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É entre copos e garrafas que boa parte dos proje
tos de investimento no setor de cervejas especiais 
costuma nascer. O publicitário Douglas Salvador, 
35 anos, descobriu o mercado de cervejas artesa
nais quando assumiu a conta da cervejaria Eisen-
bahn. Com um investimento inicial de R$ 450 mi l , 
em 2009, deixou a agência WOW! para fundar o 
Clube do Malte, no Centro de Curitiba. Durante o 
dia, a casa funciona como uma loja de cervejas es
peciais e restaurante. À noite é um bar. 

O negócio passou por uma expansão e hoje 
serve 150 almoços por dia, além de faturar com 
a venda de cervejas especiais, suvenires com a 
marca do Clube do Malte e produtos ligados ao 
universo cervejeiro. Em janeiro deste ano, a mar
ca também passou a atuar com venda online. A 
previsão é encerrar o ano com um faturamen
to de R$ 2,3 milhões. "O plano de expansão por 
franquias deve começar ainda neste ano", diz 
Salvador. O modelo tem três formatos de atua
ção: quiosque, loja de rua e a operação integra
da com restaurante, bar e loja. Para o publicitá

r io , há uma dificuldade em ganhar dinheiro no 
segmento de cervejas especiais para quem atua 
em uma só área. Por isso, o Clube do Malte d i 
versificou as operações — na venda online, há 
também um clube de assinatura, que deve reu
nir 500 usuários até o fim do ano. 

Formato comum nos Estados Unidos e na Eu
ropa, o brewpub ainda é pouco disseminado no 
Brasil. Nele, a fábrica de cerveja, o bar e o res
taurante dividem o mesmo espaço — é possí
vel conhecer o processo de fabricação da bebi
da enquanto se degusta o produto final. É o caso 
da Cervejaria Nacional, que abriu as portas em 
maio do ano passado no bairro de Pinheiros, em 
São Paulo. Em pouco mais de um ano de funcio
namento, a casa já atingiu o ponto de equilíbrio. 
Todos os seis mi l litros de chope fabricados por 
mês são consumidos no local. São cinco estilos 
de cerveja que homenageiam lendas da cultura 
popular brasileira — como a Mula Sem-Cabeça e 
o Kurupira —, além de dois estilos sazonais. 
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Fundador da Cervejaria Nacional, Dudu Toledo, 
41 anos, diz que o negócio começou em três panelas 
no apartamento do sócio Luis Fabiani, 41.0 concei
to de cerveja caseira e o equipamento eram impor
tados de Nova York, onde Fabiani tinha morado por 
três anos. Depois de sete anos produzindo em um 
galpão cerca de cem litros por semana, os sócios de
cidiram apostar no formato de bar-fábrica. O inves
timento inicial somou cerca de R$ 2 milhões. Para 
evitar a entrada de um grande sócio capitalista, a cer
vejaria recebeu pequenos aportes de amigos. Houve 
a preocupação também de reunir empresários com 
experiência no setor de serviços, gastronomia e ge
renciamento de garçons. Hoje, há dez sócios no ne
gócio — cinco estão envolvidos na parte operacio
nal e cinco são coristas que entraram com aporte 
de recursos. O negócio vende cerca de R$ 250 mil 
por mês e tem a expectativa de encerrar 2012 com 
um faturamento em torno de R$ 3 milhões. 

Nas viagens como piloto de aviação privada, o 
carioca Paulo Amaral, 45 anos, sempre trazia na 
bagagem cervejas de diversas partes do mundo 
para degustar com o cunhado, Márcio Roballo, 
41 anos. Entre um gole e outro, a dupla ganha
va conhecimento e aumentava o interesse pelos 
processos de fabricação (a preferência era pela 
escola de cervejas belgas). "Comecei a estudar 
a história das marcas e me aprofundar para en
tender os estilos", diz Roballo. Ele decidiu então 
que queria trabalhar com cerveja. Enquanto for
matava o plano para montar um negócio, mante
ve o emprego como diretor em uma empresa de 
telefonia. Viajou à Bélgica pela primeira vez em 
2011, visitou algumas cervejarias e fechou negó
cio para iniciar a importação da marca Floreffe. 
Com um investimento inicial de R$ 150 m i l para 
a importação da primeira carga, Roballo e Amaral 
fundaram a Pilot Beer. Hoje, a empresa tem distri
buição em oito estados. A meta é terminar o ano 
com mais quatro e entrar no Nordeste. 

Durante um happy-hour, em 2008, dois amigos 
que trabalhavam no mercado financeiro decidi
ram empreender no setor de cervejas especiais. 
"Havia alguns fabricantes de cerveja artesanal 
no país e rótulos novos, mas vimos que faltavam 
canais de distribuição", diz Fabiano Wohlers, 34 
anos. Em julho de 2009, a Mr. Beer Cervejas inau
gurou o primeiro quiosque da marca no Shopping 

Ibirapuera, em São Paulo. Quatro meses depois, 
já havia mais três operações próprias. Foi então 
que Rodolfo Alves, 30 anos, deixou o emprego pa
ra tocar a empresa. Na sequência, os sócios resol
veram transformar o negócio em franquia. 

O modelo de quiosque de shopping — conheci
do entre os consumidores da rede como estacio
namento de marido — evoluiu, e a Mr. Beer apos
ta agora em lojas com formato maior e espaço pa
ra degustação e harmonização com culinária. Em 
2011, a empresa adquiriu o controle de uma impor
tadora para conseguir preços mais atrativos — o 
mix das lojas da rede é de 70% de importadas e 
30% nacionais. A previsão é encerrar 2012 com um 
faturamento de R$ 12,5 milhões, um crescimento 
de 100% em relação ao ano passado. Os atuais 40 
pontos de operação devem passar a 60. 
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O paulista Adriano Bovo Mendonça , 38 anos, 
duvidou quando o amigo gaúcho Fabrício Chies 
Barcelos, 37, chegou com uma garrafa na mão 
e anunciou que a bebida era caseira. "É impos
sível fazer cerveja em casa", disse Mendonça, 
que, como o colega, é médico e mora em Salva
dor. Ele acabou gostando do sabor, e a dupla co
meçou a buscar receitas para produzir cerveja 
na panela. Em janeiro de 2010, os dois funda
ram a Associação de Cervejeiros Artesanais da 
Bahia — a Acerva Baiana, que hoje reúne cerca 
de 30 associados. Agora, se preparam para co
meçar a produção em escala comercial em uma 
microcervejaria instalada em solo baiano. A So-
tera, como será batizada, demandou um inves
timento de cerca de R$ 300 m i l e terá capacida
de para produzir quatro m i l l itros por mês. A 
estrutura foi construída j u n t o a um restauran
te em Imbassaí , perto da Praia do Forte, no l i 
toral baiano. Além de Mendonça e Barcelos, o 
negócio tem o administrador argentino Leonar
do Bies, 39 anos, como sócio. 

A investida da Sotera é um ponto fora da curva 
no mercado nacional de microcervejarias. Segun
do a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), os 
negócios do setor estão hoje concentrados no Sul 
e no Sudeste do país. Essa configuração gera um 
desabastecimento no Nordeste — e é por isso que 
os amigos decidiram criar a própria microcerve
jaria. "O nosso empreendimento é também uma 
forma de termos um produto diferenciado para 
consumir", diz Mendonça. A Sotera teve um i n 
vestimento inicial mais baixo do que as projeções 
de mercado porque os sócios trabalharam no de
senvolvimento do projeto — a estimativa média é 
de que o custo para construir uma microcerveja
ria varie de R$ 600 mil a R$ 800 mi l , até R$ 2 m i 
lhões, se houver uma linha de envase. 
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turamento do Puro Malte, que neste ano proje
ta vender R$ 1,5 milhão. O site reúne entre 400 
e 500 rótulos. Os dois ainda encontram tempo 
para experimentar receitas na casa de Guedes, 
no Rio de Janeiro: acabaram de investir em um 
novo equipamento de homebrew. 

É em um sobrado em uma rua sem saída no 
bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, 
que funciona a Cervejaria Urbana. Na discreta 
casa são produzidas na panela 12 cervejas dife
rentes por mês — a regra é não repetir receitas, 
com exceção da Gordelícia, uma belgian strong 
golden ale que é o carro-chefe da marca. A pro
dução é de cerca de 1.600 garrafas por mês, que 
são distribuídas para 50 sócios. 

Nesse mesmo endereço, o engenheiro André 
Leme Cancegliero, 33 anos, administra, junto com 
três sócios a loja online de insumos para cerve
jeiros caseiros Beer Lovers. "Não havia uma lo

ja que atendesse o pessoal que faz cerveja casei
ra em São Paulo", diz. Quando o e-commerce co
meçou, em novembro de 2010, a expectativa era 
de que a empresa faturasse R$ 8 m i l por mês — 
hoje, as vendas somam R$ 18 mil mensais. O site 
tem cerca de 300 itens no portfólio — entre eles, 
uma variedade de fermentos líquidos que o Beer 
Lovers adquire junto à BodeBrown. 

Cancegliero largou o trabalho em um banco pa
ra se dedicar ao negócio de cervejas em maio do 
ano passado. A urgência era organizar a primeira 
edição do festival Beer Experience em São Paulo 
— que reuniu 2.500 pessoas. Ele se prepara para 
realizar a segunda edição da festa, a ser realizada 
em outubro, com previsão de R$ 280 mil de fatura
mento. Em julho, a empresa expandiu o portfólio 
de eventos com o Homebrew Experience, volta
do para cervejeiros caseiros em São Paulo. Foram 
vendidos 410 ingressos, e o encontro representou 
um faturamento de R$ 48 m i l . Se a remuneração 
do empresário ainda não atingiu os mesmos ní
veis de quando ele trabalhava no sistema finan
ceiro, ele garante que está mais feliz: "Desde que 
mudei, nunca mais fiquei doente". 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 284, p. 44-50, set. 2012.




