
%HermesFileInfo:X-6:20130327:

X6 Pequenas e Médias Empresas QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

Desafios do setor

Nível de
tributação
gera queixas

PME

● União
A dificuldade
de escala dos
pequenos
produtores pode
ser atenuada
com parcerias
entre eles.

● Legalidade
Controle as
atividades
informais.
Dentro das
normas, a
empresa
pode crescer.

2
● Qualidade
Atenção com o
controle dos
processos para
manter a sua
produção em alto
nível. Isso é muito
importante.

Rede de 104 unidades começou na garagem

“No interior,
crescemos com
os pratos fartos
e os coquetéis
com ‘chorinho’,
para toda mesa
experimentar”
Delfino Golfeto,
fundador da Água Doce

Segundo o Instituto
Brasileiro de Planejamento
Tributário, a carga de impostos
da cachaça é de 81,87%

Moacir M.
Casa Bucco

Luiz Otávio
Vale Verde

Vicente Ribeiro
Ibrac
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O que acontece
comigo parece
destino.
Sempre mexi
com bebida.
Estudei
fermentação
quando fundei
a Kaiser e já
tinha um
alambique
para consumo
próprio da
cachaça”

Pontos de atenção para o mercado
1 2 3

Foi na garagem de casa em Tupã,
interior de São Paulo, e com 13
mesas para atendimento, que o
empresário Delfino Golfeto co-
meçou a história da Água Doce
Cachaçaria. Era 1990. Pratos típi-
cos brasileiros bem servidos, ró-
tulos diversificados de cachaças,
batidas com frutas e um bom
atendimento ajudaram no cresci-
mento da rede, que conta com
104 unidades no País atualmen-
te e faturou invejáveis R$ 114 mi-
lhões no ano passado.

O empreendedor trabalhou
na indústria de açúcar e álcool e
ficou apaixonado com tudo rela-
cionado à cachaça. Como sem-

pre teve vontade de montar um
restaurante, Golfeto resolveu
unir os dois temas. “Um dia eu
parei e falei: ‘vou realizar meu so-
nho e vai ser com a cachaça. Mas
vou bolar um jeito de valorizar
esse produto’”, lembra.

Para despertar o interesse dos
clientes pela bebida, o empresá-
rio iniciou um trabalho de degus-
tação, passou a explicar as carac-
terísticas de cada madeira e sua
influência na cachaça e montou
um cardápio de destilados com-
binados com frutas. “O negócio
foi dando certo, fomos crescen-
do e já temos 104 casas em todo o
Brasil. Olha que loucura virou es-
sa brincadeira de garagem”, des-
taca o empresário.

As unidades chegaram a traba-
lhar com cerca de 300 rótulos di-
ferentes, mas a decisão foi redu-
zir o número para as 100 melho-
res à disposição. “Todos os bares
começaram a disputar em núme-

ro de títulos. Quando vimos is-
so, resolvemos reduzir”, diz Gol-
feto. Mas a decisão não foi toma-
da sem pensar e envolveu uma
estratégia para a rede.

Armazenar 300 rótulos exige
um espaço maior e, consequente-
mente, mais caro. Diante do ce-

nário de alta do aluguel dos pon-
tos comerciais, a diminuição
veio a calhar. Pesou na decisão,
ainda, o fato de que por mais inte-
ressado que esteja, o cliente não
vai experimentar tantas opções.

Além disso, abrir uma garrafa
de cachaça e não consumi-la em
pelo menos 30 dias faz com que a
bebida perca qualidade.

Todos os anos a rede recebe
de 20 a 30 rótulos diferentes de
marcas interessadas em fazer
parte da carta de cachaças da
Água Doce. Um comitê, presidi-
do pelo próprio Delfino Golfeto,
faz a degustação de todas elas
anualmente para decidir as mu-
danças no cardápio.

Franquia. Para 2013, o plano da
rede é inaugurar mais dez unida-
des. O investimento para abrir
um restaurante varia de R$ 450
mil a R$ 2,5 milhões, dependen-
do do tamanho do local, decora-

ção e reforma necessária. A maio-
ria dos restaurantes fatura entre
R$ 50 mil e R$ 150 mil por mês,
mas existem casas que ultrapas-
sam os R$ 300 mil.

“As unidades com os maiores
investimentos são as que têm os
maiores faturamentos, mas isso

não quer dizer que estão nas
maiores cidades”, pontua Golfe-
to. Do total da receita obtida pe-
la Água Doce, apenas 4% resulta
das vendas de cachaças. A maior
fatia vem mesmo da comerciali-
zação de comida, bebidas gerais
e também coquetéis.

Do Sul. Evandro continua com a tradição familiar

O ciclo da cana
de açúcar
atrelado à
tecnologia
adequada de
fermentação
e destilação
da bebida
resultam na
fabricação de
um produto de
características
muito
peculiares”

O Brasil inteiro
fabrica hoje
em dia
cachaças
incríveis. O
que realmente
importa é a
qualidade do
produto que é
oferecido para
o mercado e
não a região
de onde
ele veio”

Plano é abrir mais dez
casas até o fim do
ano; faturamento
oscila entre R$ 50 mil
e R$ 150 mil por mês

Gisele Tamamar

Antes carregada de conotações
negativas, a cachaça passou por
um processo de valorização e
atingiu status de bebida pre-
mium. O reconhecimento co-
mo produto genuinamente bra-
sileiro por parte dos Estados
Unidos, que ocorre no próximo
dia 11, é visto, inclusive, como
um meio de preservar mercado
para os fabricantes nacionais
do famoso destilado.

As estimativas do Instituto
Brasileiro da Cachaça (Ibrac)
são de que o País tem capacida-
de instalada para produzir 1,2 bi-
lhão de litros, possui quatro mil
marcas e 40 mil produtores –
99% são de pequeno porte. Mes-
mo sem dados estatísticos so-
bre faturamento, o presidente
da diretoria executiva do insti-
tuto, Vicente Bastos Ribeiro,
afirma se tratar de um segmen-
to em ascensão.

De acordo com Ribeiro, a ca-
chaça era barata e ninguém que-
ria ter sua imagem associada ao
produto. Mas nos últimos cinco
anos, ocorreu um processo de
valorização da bebida, resulta-
do de uma combinação de fato-
res. O interesse do consumidor
por produtos brasileiros autên-
ticos aumentou e os produto-
res se esforçaram para melho-
rar a qualidade.

Além disso, mesmo com o ró-
tulo artesanal, as marcas de des-
taque não pararam no tempo e
investem em tecnologia para
trazer mais profissionalismo à
produção. É o caso, por exem-
plo, do fundador da cachaça Va-
le Verde, Luiz Otávio Pôssas
Gonçalves, conhecido por idea-
lizar a cerveja Kaiser e a água de
coco Kero Coco.

“O que acontece comigo pare-
ce destino. Sempre mexi com
bebida. Quando fundei a Kai-
ser, estudei fermentação na Ale-
manha. Eu já tinha um alambi-
que para fazer cachaça para con-
sumo próprio, então resolvi
aprimorar o produto e o públi-

co foi se interessando”, conta.
Interesse que rendeu R$ 4,5 mi-
lhões de faturamento em 2012
– cifra que o empreendedor es-
pera aumentar para R$ 5,4 mi-
lhões neste ano.

O negócio de Gonçalves fun-
ciona em Betim, Minas Gerais.
Tradicionalmente, o estado
sempre foi famoso por suas ca-
chaças, mas não é a única re-
gião do País onde despontam
produtores de sucesso. “O Bra-
sil inteiro fabrica cachaças incrí-
veis. O que importa é a qualida-
de e não de onde ela veio”, des-
taca Vicente Ribeiro.

Prova disso é a empresa We-
ber Haus, localizada em Ivoti,
no Rio Grande do Sul. O negó-
cio exporta para sete países e
cresceu 30% em 2012. “Somos
uma empresa pequena, que tra-
balha com valor agregado e não
com quantidade”, diz o diretor
Evandro Luis Weber. De ori-
gem alemã, a família sempre tra-
balhou com destilados. “Como
temos parentes que ainda vi-
vem na Alemanha, temos facili-
dade de trazer a tecnologia de
lá para melhorar a qualidade da
bebida”, afirma o empresário.

Recentemente, a Weber lan-
çou o Lote 48 – o destilado pas-
sou seis anos em carvalho fran-
cês e mais seis em madeira de
bálsamo – com edição limitada
de 2 mil garrafas numeradas. O
preço, aliás, sobe na medida em
que o estoque da bebida dimi-
nui. A garrafa número 1.999 cus-
tou R$ 701 e a número 2, por
exemplo, R$ 2.699. A unidade
2000 ficará no acervo da empre-
sa e a número 1 será leiloada.

Exportação. Com a
proximidade dos
grandes eventos es-
portivos no País, a
bebida deve ganhar
ainda mais populari-
dade no exterior. O
que vai ser muito
bom para o segmen-
to ganhar mercado
de uma maneira geral.

Por enquanto, me-
nos de 1% da produção
é direcionada para fora
do Brasil. Em 2012, fo-
ram exportados 8 mi-
lhões de litros, o que ge-
rou receita de US$ 14,9
milhões. A Casa Bucco, de
Bento Gonçalves, já expor-
ta para Suíça e Alemanha e
negocia com os Estados Uni-
dos. “O Brasil está em evi-
dência e a bebida brasilei-
ra é a cachaça”, reforça
Moacir Menegotto, um
dos sócios.

Setor dominado por
pequenos produtores
aproveita momento de
evidência da bebida
para aumentar o lucro

“

Cuidado. Delfino ainda é responsável pelas bebidas vendidas

Cachaçaestácada
vez maisvalorizada
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“

Toda quinta 
no Estadão.

Toda sexta
no Estadão.

O Guia mudou de nome., mas continua
garantindo bons programas para
a semana toda. Divirta-se.

Assinante,
O Estadão disponibiliza novos canais 
para atendê-lo ainda melhor e com 
mais rapidez.
Com os mais novos canais de atendimento do 
Estadão, basta estar conectado para ser atendido.

Acesse o Portal do Assinante a qualquer momento do 
seu computador, tablet ou do seu celular e entre em 
contato via chat ou sms.
Portal: estadao.com.br/assinante
SMS: Envie mensagem com o número do CPF
do assinante para 26620

“
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. X6.




