
Se os jogadores do Fluminense
ainda mantêm o discurso pé no
chão de que ainda falta alguns
pontos para colocar a mão na ta-
ça, os torcedores tricolores já con-
sideram o título no papo. Confian-
tes da vitória, os torcedores terão
um motivo e um local a mais para
comemorar o quarto título do
Campeonato Brasi-
leiro. O “Bar dos
Guerreiros”, prová-
vel nome do restau-
rante temático que a
cervejaria Brahma
está construindo
nas Laranjeiras, de-
verá ser inaugurado
até dezembro.

“Não foi uma ação planejada,
já que as obras iniciaram em
abril. Porém, como é um prédio
histórico e tombado, foi uma
obra complexa que se estendeu
um pouco. Agora com quase tu-
do pronto para a inauguração e,
coincidentemente, com a come-
moração do título”, afirma o ge-
rente da Brahma Futebol, Ra-
fael Pulcinelli.

De acordo com o executivo, a
expectativa de público é de 17
mil pessoas por mês no local,

que abrirá para o almoço e se es-
tenderá à noite. O novo espaço
foi todo modernizado e terá tec-
nologia de última geração, com
TVs de alta resolução, cardápios
digitais e conteúdo interativo
que, entre outros assuntos, a
história do clube.

Pulcinelli diz que o “Bar dos
Guerreiros” será o mais moder-
no do país e que o modelo tam-
bém chegará aos demais clubes
cariocas, a partir de 2013.

Segundo ele, a parceira da
Brahma com os clubes é anti-
ga, que hoje mantém um rela-

cionamento com
35 clubes das séries
A e B. No Fluminen-
se, além do restau-
rante, foi reforma-
do a sala de troféus
e os vestiários do
clube, ao custo de
R$ 800 mil.

Coordenador do
MBA em Marketing Estratégico
da ESPM-RJ, Marcelo Boschi diz
que a parceria entre a Brahma e
os clubes de futebol é uma taca-
da de mestre da Ambev ao posi-
cionar as marcas das principais
cervejas do grupo no país.

“Aqui no Rio, a Antártica é a
marca dos blocos de carnaval e
a Skol, do público jovem. Já a
Brahma constrói ações junto
ao futebol, uma das principais
paixões do brasileiro”, explica
Boschi. ■

Terceira bebida mais popular do
mundo — atrás apenas da água
e do chá —, a cerveja vai ganhar
uma cara tradicionalmente bra-
sileira. Neste sábado, a cerveja-
ria mineira Wäls, comandada
pelos irmãos José Felipe Carnei-
ro, 25, e Tiago Carneiro, 29, vai
dar um toque tupiniquim à po-
pular fórmula de água, malte de
cevada, lúpulo e levedura, e
acrescentar cana-de-açúcar na
produção da “gelada”. É a pri-
meira tentativa no mundo de in-
serir a matéria-prima da cacha-
ça no processo de fermentação
da cerveja.

O primeiro lote da produção
da cerveja de cana, que chega-
rá ao mercado com o nome de
Saison de Caipira, estará sob a
responsabilidade de uma das
maiores autoridades na bebida
do mundo. Garrett Oliver, da
norte-americana Brooklyn
Brewery, desembarca em Belo
Horizonte para dar o pontapé
inicial na produção da “cerveja
mais brasileira de todas”.

Mas o lote inicial será aprecia-
do por poucos. Segundo José Fe-
lipe Carneiro, responsável pelo
departamento de produção da
Wäls, serão fabricados apenas 2
mil litros da fina cerveja de ca-
na. “Aqui, nós não fazemos cer-
veja. Fazemos obra de arte”,
diz José Felipe.

A projeção é de que a garrafa
de 375 ml chegue ao consumi-
dor final em dezembro, com o
preço de R$ 18. A Saison de Cai-
pira estará à venda nos estados
de Minas Gerais, São Paulo, Rio
de Janeiro, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Paraná, Distrito
Federal e na cidade de Goiânia.

Mas, para quem perder não
der nem um gole nos 2 mil litros
iniciais, a Wäls tem um alento.
Passado o primeiro lote, a cerve-
jaria mineira pretende manter a
Saison de Caipira no portfólio,
com uma produção de até 20
mil litros por ano. A Wäls estu-
da, inclusive, a possibilidade de
exportar a cerveja de cana.

Para o sommelier de cervejas
André Cancegliero, organiza-
dor do Beer Experience, a Sai-
son de Caipira tende a cair no
gosto, principalmente, dos nor-
te-americanos. “Eles gostam
dessas adições bem diferentes.”

No mercado brasileiro, o espe-

cialista enxerga uma oportuni-
dade para a cerveja de cana,
mas diz que é “muito difícil
acertar a mão” no primeiro lote
de produção. “Será uma cerveja
bem forte, bem doce”, diz. "É
uma cerveja de experimenta-
ção. Ninguém vai sentar no bar
para tomar uma caixa dela."

Para dar à cerveja o toque
mais brasileiro da cachaça, a
Wäls fechou uma parceria com
o grupo mineiro Vale Verde,
responsável pela produção de
uma das cachaças mais tradicio-
nais do país. Eles fornecerão à
cervejaria um lote de cana-de-
açúcar especial, com um dos
melhores “brix” do mercado.
O “brix” é um índice que mede
o teor de sacarose da cana,
que, no caso da Vale Verde, é
de 23%.

É este açúcar da cana da Vale
Verde que será utilizado no pro-
cesso de fermentação do caldo
da Saison de Caipira. Para com-
pletar o caráter nobre da cerve-
ja, Garrett Oliver promete tra-
zer dos Estados Unidos um fer-
mento especial utilizado nas be-

bidas da Brooklyn para dar o
seu toque especial à cerveja de
cana. Segundo José Felipe, a
Wäls investiu R$ 80 mil na pro-
dução do primeiro lote da bebi-
da. Até o processo de moagem
da cana será diferenciado. A cer-
vejaria comprou um moedor de
cana especial que será usado so-
mente para a fabricação da cer-
veja. No primeiro lote, a Vale
Verde vai fornecer 1 tonelada
de cana para a Wäls.

“A ideia é que essa cana se
transforme em aproximada-
mente 400 litros de caldo”. Es-
se caldo nobre será utilizado
no processo de fermentação da
cerveja. José Felipe explica que
a bebida será no estilo Saison,
típico do interior da Bélgica,
que dá uma “certa liberdade”
na manipulação dos ingredien-
tes. As cervejas do tipo Saison
tem aromas frutados, leve aci-
dez e alta carbonatação. O re-
sultado da primeira cerveja de
cana, claro, ainda é uma incóg-
nita. Mas a expectativa é gran-
de. "Esperamos um aroma mui-
to frutado", diz José Felipe. ■

INDÚSTRIATÊXTIL

A expectativa da Associação Bra-
sileira de Shoppings Centers
(Abrasce) para este ano é positi-
va. As vendas dos shopping cen-
ters brasileiros devem crescer
15% no período de Natal, consi-
derado a data mais importante
para o varejo, em relação ao ano
passado, informou a associação
que representa o setor no país.
Segundo a entidade, devem con-
tribuir para esse desempenho as
medidas de incentivo adotadas
pelo governo, como redução de
juros, somadas ao aumento de
renda, desemprego em baixa e
crédito disponível.

No período de festas de final
de ano, os segmentos de cosmé-
ticos e telefonia devem liderar
as vendas, assim como brinque-
dos, vestuário e calçados de-
vem ter destaque.

A Abrasce também estima au-
mento de 30% na oferta de em-
pregos, o que equivale a cerca
de 240 mil novas vagas. No ano
passado, foram criadas perto de
220 mil vagas.

A entidade prevê crescimen-
to de 12% nas vendas do setor
no fechado deste ano, após fatu-
ramento de R$ 108 bilhões em
2011. Hoje existem 445 shoppin-
gs em operação no país.

Com a inauguração de 22 em-
preendimentos e média de 376
milhões de visitantes mensais,
o mercado de shopping centers
brasileiro registrou, em 2011,
crescimento de 18,6%.■

Setor amarga queda na produção este ano

Amargando há meses a perda de competitividade, o segmento
têxtil e de confecção segue com sua produção em baixa, mesmo
no período sazonal de maiores vendas. Em setembro, o setor têxtil
registrou queda de 4,04%, em comparação ao mesmo mês de 2011.
Já as confecções brasileiras apresentaram uma retração ainda
maior, de 9,28%. Ambos tiveram redução bem acima da média
da indústria de transformação, que foi de 3,78%.

Ambev investe em
em clubes no RJ

Cerveja com cana
vem de Minas Gerais
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Cervejaria Wäls vai incluir na
bebida o tradicional ingrediente
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Shoppings devem vender
15% a mais neste Natal

Divulgação Cervejaria Brahma inaugura
ainda este ano o “Bar dos
Guerreiros”, no Fluminense

Abrasce estima que o setor
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12%, após faturar R$ 108 bi
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Empresas, p. 19.




