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Especial | Pequenas e médias empresas

Colombo exporta
para americanos e
rede Bon Marché
Do Rio

Uma novidade caiu no gosto
do consumidor brasileiro neste
início de ano: a cerveja de café.
Fabricada pela Cervejaria Co-
l o m b o, de Ribeirão Preto, inte-
rior de São Paulo, o produto di-
vide o espaço antes exclusivo
das cervejas tradicionais nos ba-
res e restaurantes paulistas. As
vendas têm crescido desde que a
temperatura subiu, no verão, e
permanecem aquecidas. Em ja-
neiro, a fábrica exportou um
contêiner com 18 mil litros para
os Estados Unidos. Além disso,
enviou os primeiros engradados
para um supermercado francês e
já foi procurado por importado-
res interessados em levar a cer-
veja para Hong Kong.

“Quanto mais regional um
produto, mais mundial ele é. A
cerveja alemã tem lúpulo por-
que lá na Alemanha há muito
lúpulo disponível. Os belgas fa-
zem cerveja com frutas. Não ha-
via por que não apostar em in-
gredientes brasileiros. A cerveja
especial é um luxo barato”, afir-
ma Marcelo Carneiro da Rocha,
de 53 anos, dono da Cervejaria
C o l o m b o.

Em 1995, Marcelo decidiu
abandonar os negócios edito-
riais e farmacêuticos da família
para apostar no mercado emer-
gente de microcervejarias, que
começavam a despontar nos Es-
tados Unidos. Achou que seria
fácil, mas os negócios oscilaram
de acordo com o ritmo da eco-
nomia brasileira.

Quando a economia do país
aprumou, a cervejaria entrou
num ciclo virtuoso. Só em 2007,
porém, a Colombo abandonou a
fórmula tradicional de lúpulo,
malte de cevada e levedura para
incorporar ingredientes brasilei-
ros, como rapadura, tapioca,
castanha do Pará e mel de laran-

jeira. Todos os itens passaram
por várias etapas e foram cuida-
dosamente testados por um en-
genheiro de alimentos e dois
mestres cervejeiros na nano cer-
vejaria da fábrica. A unidade
tem capacidade para produzir
50 litros de cada vez.

“Essa é uma das razões de su-
cesso da marca. Em vez de seguir
as escolas estrangeiras, mais tra-
dicionais, resolvemos criar uma
escola brasileira. Apesar disso, a
base que utilizamos é sempre o
malte de cevada. Os outros ingre-
dientes entram no máximo com
10% da fórmula”, afirma Marcelo
Carneiro, da Colombo.

A resposta do mercado demo-
rou um pouco a chegar, mas o
empreendedor não tem do que
se queixar. Logo no ano de estreia
da nova fórmula, a cerveja Co-
lombo conquistou a medalha de
ouro na European Beer Star, da
Alemanha. No ano passado, um
distribuidor americano desco-
briu a cerveja no estande da Co-
lombo no Festival Brasileiro da
Cerveja, em Blumenau, e enco-
mendou os sabores com casta-
nha do Pará e rapadura, com teo-
res de 8,5, 9,5 e 10 graus de álco-
ol. A rede Bon Marché, da França,
que decidiu dedicar um mês aos
produtos brasileiros, encomen-
dou a cerveja de café. Com a che-
gada do verão, as vendas no Bra-
sil cresceram 60%.

No ano passado, o faturamen-
to da empresa chegou a R$ 9 mi-
lhões e a expectativa é que este
ano seja ainda maior. A fábrica
de Ribeirão Preto, que emprega
35 funcionários, produz hoje
100 mil litros de cerveja e chope
por mês, mas já planos para a
construção de uma nova unida-
de e a duplicação da produção.
“Minha preocupação agora é
atender o crescimento da de-
m a n d a”, afirma Marcelo Carnei-
r o. (PV)

Faixa de areia
sazonal abriga
clube de luxo
Do Rio

Nenhum empresário talvez te-
nha apostado tanto em um negó-
cio de verão como o carioca Daniel
Barcinski. Com uma ideia arrojada
na cabeça, o apoio de um grupo de
patrocinadores e R$ 2,5 milhões
em caixa, ele criou o primeiro clu-
be de praia fechado do Brasil no
Forte de Copacabana, um ponto
turístico tradicionalmente forte na
Zona Sul do Rio, em uma pequena
faixa de areia que só aparece de de-
zembro a março. É empreendi-
mento para durar uma estação e,
se tudo der certo, cobrir o investi-
mento inicial.

“Lucro mesmo, só próximo ve-
r ã o”, diz Daniel Barcinski, que
apenas com o aluguel da área pa-
gou R$ 300 mil ao Comando Mili-
tar do Leste. Mais de R$ 2 milhões
foram gastos na cenografia e na
decoração do espaço, encomen-
dada a Paulo Pino e Pedro Para-
naguá, e na infraestrutura para
que o lugar sirva alta gastrono-
mia, assinada pelos chefs Moni-
que e Pedro Benoliel, e atrações
musicais. “Foi tudo pensado cui-
dadosamente para proporcionar
o máximo de conforto e sofistica-
ção aos frequentadores”, afirma
Daniel Barcinski.

O primeiro fim de semana de
funcionamento do Clube Aqueloo,
em fins de dezembro, atraiu para o
lugar pouco mais de 150 pessoas.
Nos fins de semana seguintes, o lu-
gar lotou. Foram 500 pessoas, a ca-
da sábado, e outras 500, em cada
domingo. Um sucesso e tanto para
uma atração que tem o preço mí-
nimo de R$ 60,00, a consumação
para mulheres nas quintas e sex-
tas-feiras, e pode chegar a R$
20.000,00 — ou R$ 1.000,00 por
pessoa — em um dos quatro cama-
rotes de luxo com capacidade para

20 pessoas montados em decks à
beira do mar com chaises e hidro-
massagem.

Na cozinha de inspiração me-
diterrânea a dúzia de ostras custa
R$ 65,00 e a brochete de cavaqui-
nha fica em R$ 20,00. Na progra-
mação musical já desfilaram pe-
lo lugar alguns dos melhores DJs
brasileiros e internacionais. Tem
até heliponto exclusivo para os
frequentadores vips. O Clube
Aqueloo funciona somente as
quintas, sextas, sábados e do-
mingos, de 10h às 20h.

Daniel Barcinski já havia pilo-
tado dois outros empreendimen-
tos no Forte de Copacabana: o Ro-
da Skol, patrocinado pela fábrica
de cerveja, em 2008, que reuniu
mais de 80 mil pessoas em 20
dias, e a Roda Rio 2016, em 2009,
com apoio do Comitê Olímpico
Brasileiro para mobilizar os ca-
riocas em torno da candidatura
da cidade à sede dos Jogos Olím-
picos, que atraiu mais de 150 mil
pessoas em três meses. A grande
atração nos dois eventos era uma
roda gigante trazida da Alema-
nha com 36 metros de altura e ca-
pacidade para 144 pessoas. Desta
vez, os maiores atrativos são a pe-
quena faixa de areia, que desapa-
rece com o fim do verão, e a sofis-
ticada estrutura montada para
atender os banhistas.

Daniel Barcinski conseguiu
reunir em torno do projeto grifes
como Blue Man, canal G N T, ener-
gético TNT, Chandon, Itaipava
Premium, Veuve Clicquot, Ciroc e
Carrapeta. A expectativa do em-
presário do segmento de entrete-
nimento é repetir a experiência
no Forte de Copacabana, nos ve-
rões de 2015 e 2016. “O verão é a
estação ideal para um empreen-
dimento relâmpago como o Clu-
be Aqueloo”, diz Barcinski. (PV)

Suco integral divide galão com mate
Do Rio

A empresa do bem (assim mes-
mo, em minúscula) apelou para
um clássico da orla carioca para
fazer sua estreia nas areias de Ipa-
nema: galões de inox, que antes
vendiam apenas o Mate Leão, ga-
nharam novo design e agora dis-
tribuem também os sucos inte-
grais sem açúcar e sem aditivos da
marca. Por enquanto, apenas um
ambulante percorre os quase três
quilômetros de praia. A ideia é
avaliar a recepção dos consumi-
dores acostumados ao produto
em caixas longa vida e definir a
logística de distribuição para não
prejudicar a imagem do suco vin-
culada à saúde.

“A operação tem que ser per-
feita, não dá para arriscar princi-
palmente na higiene”, diz o em-
presário Marcos Leta, de 29 anos,
que montou o negócio em 2007.
Só dois anos depois, quando a
empresa se associou à Tetra Pak, o
suco do bem chegou ao consu-
midor. Hoje, ele é comercializa-
do em três mil pontos de venda
de oito Estados das regiões Sul e
Sudeste e em Brasília. A empresa,
de acordo com o dono, que não
revela o faturamento, é classifica-
da como de médio porte — ou re-
ceita bruta anual entre R$ 16 mi-
lhões e R$ 90 milhões, de acordo
com o BNDES. A empresa dá em-
prego direto a 30 pessoas.

As frutas usadas para a produ-
ção dos sucos vêm de fazendas de
São Paulo, do Rio Grande do Sul e
do Nordeste. O suco, armazenado
a vácuo, é levado para uma fábrica
da Tetra Pak em Guarulhos, São
Paulo, para o envasamento. O lí-
quido é pasteurizado uma vez para
garantir a qualidade e a pureza. Os
sabores que chegam ao mercado
são sete: laranja, tangerina, uva, li-
monada, água de coco, chá mate
com limão, mistura de açaí com
outras frutas e mix de mamão com
laranja, maçã e banana.

Ex-estagiário do Banco Voto-
rantim, em São Paulo, o adminis-
trador de empresas Marcos Leta

abandonou a gravata, hoje exibi-
da numa moldura do escritório
da empresa, em Ipanema, para se
dedicar ao sonho de ter o próprio
negócio. Ele começou a pensar
na do bem quando, depois do
trabalho, ia direto para uma casa
de sucos porque não queria to-
mar nada cheio de açúcar, néctar
ou reconstituídos. “Pesquisei a
tecnologia para envase sem con-
servante e cheguei ao projeto
atual”, conta Marcos Leta.

O começo foi difícil. Um dos

desafios era encontrar lugar na
prateleira dos supermercados e
mercearias. As primeiras caixi-
nhas só conseguiram espaço em
padarias e quitandas do Rio e de
São Paulo. Depois foi a vez das
lojas de conveniência. A etapa
seguinte era atender aos pedi-
dos que chegavam por e-mail
perguntando por que o suco
não era vendido também na
praia. A solução de comerciali-
zação logo apontou para os ga-
lões de aço que fazem parte da
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tradição das praias do Rio. Mar-
cos mandou fazer dez, que colo-
riu para se adequar ao design da
marca, mas, precavido, decidiu
antes fazer um teste.

“A estratégia é de longo prazo,
não uma ação de estação. Quere-
mos entender o mercado da praia.
O verão é uma excelente estação
para as vendas, mas não para es-
trear. É melhor lançar o produto
no inverno e esperar que ele ama-
dureça até o verão seguinte. Nosso
foco é o verão de 2014.”(PV)

Marcos Leta: “É melhor lançar o produto no inverno e esperar que ele amadureça até o verão seg u i n te ”

Empreendedorismo Dinâmica de cada estação desafia o planejamento

Praias do Rio viram campo
de teste de novos mercados

Thiago Maia (esq.), Pedro Themoteo e Bruno Temer, da Fibra: sombrero demandou um ano de pesquisa e desenvolvimento

Paulo Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

Os pequenos empresários ca-
riocas Bruno Temer e Pedro The-
moteo conquistaram, durante o
verão, um cobiçado espaço nas
areias das praias da Zona Sul do
Rio para o seu mais novo empre-
endimento: o sombrero, uma es-
pécie de guarda-sol melhorado,
feito de sobra de material, basi-
camente lona de vinil costurada
com fios de nylon. Já são vinte
desses modelos em teste em Ipa-
nema e Copacabana. Se aprova-
do por barraqueiros e banhistas,
o sombrero começará a ser pro-
duzido em escala pela P u m a r, a
maior fábrica fluminense de
guarda-chuvas e uma das maio-
res do país. O projeto teve incen-
tivo de R$ 75 mil, numa parceria
da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Rio de Janeiro (Faperj),
da Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro (Firjan) e do Se-
brae. Levou um ano de pesquisas,
esboços e desenvolvimento.

“O sombrero resolve alguns dos
problemas do mau uso do guarda-
sol, como o da resistência à força
dos ventos e a adaptação à trajetó-
ria do sol. É um produto que é en-
caixado e aperfeiçoa o guarda-sol”,
diz o designer de produto Pedro
Themoteo, um dos sócios da Nova
Fibra Indústria e Comércio, uma
pequena incubadora de projetos
que no ano passado deixou de ser
micro e se tornou pequena, ao
atingir o faturamento de R$ 900
mil por ano.

Instalada em um sobrado da Zo-
na Portuária do Rio, com onze fun-
cionários, a empresa abriga outras
menores, como a Ve r e z e s , que ga-
nhou o apoio da incubadora para
desenvolver óculos de madeira.

O calor e as praias do Rio podem
ser garantia bons negócios espe-
cialmente nos ramos de entreteni-

mento, moda, serviços, alimentos
e bebidas e esporte. Um empresá-
rio, por exemplo, resolveu criar a
primeira praia particular na faixa
de areia do Forte de Copacabana e
nos fins de semana tem lotado o
espaço, que já era atração turística
da cidade, apesar dos preços.

A do bem (assim mesmo, em le-
tras minúsculas), empresa que até
então vendia sucos integrais ape-
nas em supermercados, invadiu as
areias da orla carioca com galões
de aço — uma tradição antes exclu-
siva do mate gelado. A C a m a r e t t o,
de espetinhos de camarão produ-
zidos originalmente em Salvador,
também chegou às praias do Su-
deste há pouco tempo, em carri-
nhos de freezer. No litoral paulista,
bares, restaurantes e cafés incor-
poraram aos cardápios a caipiri-
nha e a cerveja de café. No esporte,
a nova onda tanto em São Paulo
quanto no Rio de Janeiro é o Stand
Up Padlle — uma variação do surfe
praticado em pranchas maiores,

de pé e com a ajuda de um remo.
“Uma das dificuldades das pe-

quenas e médias é conquistar es-
paço na prateleira do mercado.
Elas enfrentam a concorrência das
grandes que reservam recursos de
marketing para ocupar os melho-
res lugares. Quando está calor, sur-
gem mais oportunidades para ar-
tigos que podem ser vendidos nas
ruas e nas praias para um público
g r a n d e”, diz Ana Carolina Arroio,
gerente de desenvolvimento e ino-
vação da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro (Firjan).

“O verão é mais propício a ten-
dências e modismos, mas eles le-
vam algum tempo para se conso-
lidar como nicho de negócio”,
afirma Marcelo Boschi, coorde-
nador do MBA em Marketing Es-
tratégico da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM)
do Rio de Janeiro.

O comércio de praia é sempre
uma oportunidade de negócio
muito popular, mas o consumidor

da areia também é desconfiado,
mesmo quando o produto não
passa de protetor solar. A dinâmi-
ca da estação é um desafio a mui-
tos planos de negócios. No setor de
entretenimento é preciso apostar
no clima. Na moda é preciso torcer
para que a ousadia caia no gosto
do público. O consumidor do pro-
duto inovador é, como definem os
especialistas, um adotante inicial
— ele não nasce querendo o que o
empreendedor oferece, mas pode
muito bem acabar gostando.

No caso do Stand Up Paddle, o
surfe de pé e com a ajuda de um re-
mo chegou ao Brasil há uns cinco
anos, mas só neste verão se tornou
modismo. A novidade tem impul-
sionado o negócio das lojas e fábri-
cas que produzem e comerciali-
zam as pranchas. Só a Art In Surf,
loja da Zona Oeste do Rio, vende
em média por mês 50 pranchas. A
empresa tem faturamento anual
de R$ 3 milhões e lojas em São Pau-
lo, Rio e mais cinco Estados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 mar. 2013, Especial Pequenas e médias empresas, p. F8.




