
Desafios

● Segurança
Empresa deve
tomar cuidado
para evitar a
contaminação.

O glúten é a principal proteí-
na presente no trigo, centeio,
cevada e aveia, e está na com-
posição de diversos alimen-
tos comuns do dia a dia –
pães, massas, bolos, biscoitos
e pizzas, e até mesmo na cer-
veja. É justamente a presença
em vários alimentos saboro-
sos que dificulta muito a die-
ta de quem convive com a
doença celíaca.

De acordo com a cartilha
da Federação Nacional das
Associações de Celíacos do

Brasil (Fenacelbra), o glúten
danifica o intestino delgado
da pessoa e prejudica a absor-
ção dos nutrientes presentes
nos alimentos. O tratamento
para quem tem a doença é
adotar uma dieta totalmente
sem glúten.

Os sintomas da doença po-
dem surgir em qualquer ida-
de. A forma clássica inclui
diarreia crônica, desnutrição,
anemia, emagrecimento e
atraso no crescimento, por
exemplo. A deficiência ainda
pode causar problemas como
osteoporose, manchas nos
dentes, problemas psiquiátri-
cos e abortos de repetição.

Enzo Donna,
consultor

Lucélia Costa,
Fenacelbra

● Qualidade
Consumidores
priorizam sabor,
textura e aroma dos
alimentos especiais.

Receitascaseiras em
versões industriais

“É importante
encontrar uma
maneira da
comida ser
apetitosa”

Ana Luisa,
empreendedora

PME

Semglúten,mascommuitaoportunidade

“O número de
produtos sem
glúten cresce
acima de 30%
ao ano”

2º

“A produção é
de 30 mil pães
e queremos
dobrar”

● Preço
Produto não deve
ser muito mais
caro em relação
ao com glúten.

3º

Gisele Tamamar

Nada de macarrão, pães, piz-
zas e bolos tradicionais. A die-
ta diária de quem não pode
consumir glúten de jeito ne-
nhum exige alternativas criati-
vas por parte da pessoa com
restrições. E a dificuldade do
consumidor em encontrar es-
ses alimentos especiais fez
com que muitos pequenos ne-
gócios surgissem no País, jus-
tamente, para atender a essa
demanda mais do que reprimi-
da de mercado.

O curioso é que os produ-
tos sem glúten não despertam
o interesse apenas de quem
tem algum tipo de restrição.
Os alimentos também são pro-
curados por aqueles que op-
tam por uma dieta funcional.

“Costumamos falar que o ce-
líaco (a pessoa que não pode

consumir glúten) tem duas da-
tas de nascimento. O dia que
nasce e o dia em que recebe o
diagnóstico. O celíaco tem
que aprender a viver e convi-
ver com essa diferença porque
ela se refletirá no convívio so-
cial”, afirma a presidente da
Federação Nacional das Asso-
ciações de Celíacos do Brasil
(Fenacelbra), Lucélia Costa.

De acordo com ela, a maio-
ria das pequenas empresas
que atuam no segmento é re-
sultado do investimento de
pessoas celíacas ou que têm fa-
miliares com a doença. E o seg-
mento também desperta o in-
teresse de grandes empresas.
“O número de produtos sem
glúten cresce acima de 30% ao

ano”, afirma Lucélia. Em sua
avaliação, o desafio das com-
panhias do setor é aliar preço,
qualidade e, principalmente,
segurança.

O diretor da consultoria
ECD, especializada em food
service, Enzo Donna, destaca
outro ponto importante: o pra-
zer de comer. “Entre as cinco
tendências na área de alimen-
tação, a ligada à saúde e ao
bem-estar é a que mais cresce.
E o grande desafio da indús-
tria é aliar isso ao prazer de
consumir o alimento. É impor-
tante encontrar uma maneira
para a comida ser atrativa, ape-
titosa”, avalia.

Esse é um dos desafios da pa-
daria artesanal Diaita, de São

Paulo, que busca a harmonia
entre sabor, textura e aroma,
sem deixar de lado a preocupa-
ção com a saúde. Além de pães,
o local serve salgados e doces.
A ligação da dentista Sofia Cat-
taccini, proprietária da empre-
sa, com os alimentos sem glú-
ten ou leite se iniciou quando
ela precisou buscar alternati-
vas para um de seus filhos.

“Comecei a estudar muitas
coisas, como homeopatia, acu-
puntura, e acabei indo para es-
se lado da medicina natural. E
sempre gostei de mexer na cozi-
nha. Na padaria, temos a preo-
cupação de tirar o glúten e colo-
car nutrientes”, conta Sofia. A
concretização do projeto em
empreendimento ocorreu em

julho de 2011, com a inaugura-
ção da padaria. Sofia conta que
investiu R$ 1,5 milhão.

“É muito legal, mas trabalho-
so. Estamos em um momento
de formatação do plano de ne-
gócios para verificarmos como
a empresa pode crescer de ma-
neira mais previsível”, conta So-
fia, que recebe ofertas para
abrir unidades em outros bair-
ros da capital paulista e em ou-
tras cidades do Brasil.

A inspiração para o chef Zeca
Baldarena criar a empresa San-
to Dom surgiu da conversa com
um cliente da cantina em que
ele trabalhava. “Conheci um
cliente que ia no restaurante ita-
liano, mas não comia massa. Eu
não entendia. Quando fui con-

versar com ele, descobri que ele
era celíaco. A partir daí decidi
que ia fazer massa sem glúten”,
lembra o empreendedor. A
ideia demorou quatro anos pa-
ra sair do papel.

“Eu consegui achar um ponto
que a massa fresca não desman-
cha e patenteei a receita”, garan-
te o chef. A novidade deste ano
será o lançamento de uma linha
de pratos congelados, em parce-
ria com o IPC Nutri, como filé à
parmegiana e salmão com mo-
lho de maracujá.

Diferente. Já a leguminosa al-
farroba é apresentada pela Ca-
rob House como alternativa
ao chocolate. O casal Carmine
Giunti e Eloisa Helena Orlan-
di conheceu a alfarroba quan-
do morou no Canadá. Inaugu-
rada em 2003, em Curitiba, a
empresa vende desde tablete
até alfarroba com creme de ave-
lã. Para 2013, o plano é concluir
a primeira fase de ampliação da
fábrica, que terá investimento
de R$ 1,5 milhão. “Temos uma
produção pioneira e exclusiva.
Em abril já superamos em 50%
o que faturamos em todo o ano
passado”, conta Eloisa.

EVELSON DE FREITAS/ESTADÃOPARA ENTENDER
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Em 2001, o filho de Regina Hele-
na Kugelmann recebeu o diag-
nóstico da doença celíaca. Ele
tinha 9 anos. “Eu entendi que a
dieta não deveria ser uma pena-
lidade e comecei a pesquisar re-
ceitas para ele não sentir falta
dos alimentos a que estava habi-
tuado. Meu foco era sabor”, re-
lembra Regina Helena.

As receitas caseiras fizeram
sucesso e a ideia de produzir ver-
sões industrializadas foi concre-
tizada com a ajuda da cunhada,
Ana Luisa Kugelmann. Juntas,

elas fundaram a Berti Gluten
Free, empresa que está no mer-
cado há quatro meses. “Desco-
bri que é possível fazer pão sem
glúten com qualidade”, destaca
Regina. O ano de 2012 foi reser-
vado para a estruturação da em-
presa e testes de degustação.

A dupla de empresárias inves-
tiu R$ 1,5 milhão e espera retor-
no até o fim deste ano. “Nossa
produção é de 30 mil pães por
mês e a expectativa é dobrar es-
se número em quatro meses. A
demanda é muito grande. Em
quatro meses, já estamos em
100 pontos de vendas”, destaca
Ana Luisa. A empresa produz
pães de forma, para cachorro
quente, integral, preto, para
hambúrguer e baby roll, além
de torradas e farinha de rosca.
Ainda este ano, a empresa lança-
rá massa de pizza.

Outro empreendimento do
setor é comandado pela empre-
sária Marilis Maldonado Mo-

raes. Ela passou por diversos
médicos e chegou a pesar 32 qui-
los até receber o diagnóstico da
doença celíaca.

A partir do momento em que
descobriu o problema, com 35
anos, sua vida mudou. “Não po-
der comer mais pão é um ‘ba-
que’. Por isso, o pão foi a primei-
ra coisa que resolvi fazer”, con-
ta. Profissional de marketing,
Marilis mudou de área e inves-
tiu na empresa própria há 15
anos. “Antes não existiam con-

correntes. Hoje existem mais
empresas e resolvi ter meus con-
correntes como parceiros”, diz.
Marilis administra a loja da fá-
brica e também vende seus pro-
dutos, e de mais 24 marcas, pela
internet. As bolachinhas são o
carro-chefe do negócio e aju-
dam a movimentar um fatura-
mento mensal entre R$ 60 mil e
R$ 70 mil. “Tenho planos de
abrir uma loja física onde as pes-
soas possam experimentar os
produtos”, revela.

Pequenas e médias
empresas crescem
com a oferta de
produtos para quem
tem restrição alimentar

Tratamento
está na dieta
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Sócias. Ana Luisa e Regina investiram R$ 1,5 milhão
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Para atuar no setor

ESTADÃO

Variedade.
Depois de
massas
frescas,
chef Zeca
Baldarena
investe em
pratos
congelados
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reais é o custo para a pessoa
que pretende abrir uma franquia
da marca no modelo ‘corner’.
O interessado ainda tem outras
duas possibilidades – o quiosque
precisa de R$ 115 mil de
investimento e a loja tradicional
do empreendimento não sai por
menos de R$ 220 mil.

reais é quanto custa um copo
com 500 ml de bubble tea. A
bebida é feita em três passos.
Primeiro, cliente escolhe a base
(água, chá preto ou chá verde).
Depois, o sabor (opções de leite
ou suco). A parte divertida é
escolher os acompanhamentos:
bolhas, pérola de tapioca ou jelly.

PME
Apostano chá
com bolinhas

“Eu percebi
que era um
negócio novo
e que ainda
não existia
no Brasil”

Iris Ramadas,
empresária

reais foi a quantia investida pela
empreendedora Luiza Leite e
suas filhas para inaugurar a IS
Bubble Tea. A empresa, com
sede em Minas Gerais, quer
crescer a partir da oferta de um
produto novo no Brasil, mas que
já conquistou espaço na Europa
e principalmente na Ásia.

Casa oferece experiênciaao
clienteeganha espaçoem SP

Antônio Sá,
professor

“O primeiro
desafio é
convencer o
consumidor a
experimentar”

“Temos a
preocupação
de trabalhar
com produtos
orgânicos”
Daniel Neuman,
The Gourmet Tea

Gisele Tamamar

Com bolinhas coloridas que
dão um ar divertido à bebida, o
bubble tea é a aposta de três em-
preendedoras de Belo Horizon-
te. Luiza Leite e suas filhas, Isa-
bel e Iris Ramadas, investiram
R$ 900 mil para abrir a IS Bub-
ble Tea e começam a crescer
por meio de franquias.

Se por um lado a marca tem a
seu favor um produto novo,
que desperta a curiosidade do
consumidor, por outro, o desa-
fio da empresa hoje é justamen-
te popularizar o negócio. “O
brasileiro não tem costume de
tomar chá, mas a aceitação está
sendo positiva”, afirma Iris, di-
retora de marketing da marca.

Criada em Taiwan, a versão
original da bebida leva chá pre-
to com leite e pérolas de tapio-
ca. A diretora explica que o bub-
ble tea é famoso na Ásia desde
os anos 80, mas começou a fa-

zer sucesso na Europa há três
anos. A rede também adaptou
os sabores e acompanhamentos
para o consumidor brasileiro.

A escolha do produto envol-
ve três fases. O primeiro passo
é definir a base: água, chá preto
ou verde. Em seguida, o consu-
midor faz a opção entre 15 sabo-
res, desde leite até sucos.

O último passo é escolher as
bolhas ou o acompanhamento:
a tradicional pérola de tapioca,
as bolhas que estouram na boca
e são chamadas popping boba
(uma espécie de suco encapsu-
lado) ou a jelly (nata de coco
com consistência de gelatina).

“Na Ásia, por causa da vida
corrida, eles buscam coisas prá-
ticas e reuniram no copo a bebi-
da e a parte mastigável. É uma
sensação diferente, gostosa.
Não estamos acostumados com
isso”, destaca Iris. A bebida é
servida em um copo de 500 ml
e custa R$ 8,90.

O primeiro investimento das
empresárias foi o IS Frozen Yo-
gurt, no início de 2010. Com
uma identidade visual marcan-
te, a rede começou a despertar
o interesse de possíveis fran-
queados. “Resolvemos aderir
ao modelo em 2011, mas o fro-
zen yogurt já estava estourado.
Perdemos o timing”, conta Iris.

A saída foi pesquisar novas
oportunidades de negócio. “Pas-
sei um mês e meio na Europa e
conheci o bubble tea. Vi que era
um negócio novo e não existia
no Brasil. No começo de 2012,
fui para Taiwan pesquisar sobre
o produto e fazer contato com
fornecedores”, explica Iris.

A primeira loja foi aberta em
dezembro do ano passado, em
Belo Horizonte. A rede inaugu-
rou mais uma unidade na capi-
tal mineira e duas em Campi-

nas, no interior de São Paulo. Já
existem sete lojas em processo
de abertura e a estimativa é fe-
char o ano com até 50 unida-
des. No plano de expansão, a re-
de trabalha com três modelos.
O quiosque exige investimento
de R$ 115 mil e uma loja, de R$
220 mil. No modelo corner (loja
dentro de loja), o investimento
é de R$ 90 mil.

Na avaliação do professor de
pós-graduação da Fundação Ar-
mando Álvares Penteado, Antô-
nio Sá, a empresa tem, pelo me-
nos, dois desafios. O primeiro
vai ser a experimentação, con-
vencer o consumidor a provar o
produto diferente.

“As pessoas tendem a buscar
coisas diferentes, novos sabo-
res”, pontua. Passada a novida-
de, o segundo desafio é cair no
paladar brasileiro. “Fazer o pro-
duto se perpetuar como algo
que as pessoas vão querer con-
sumir no dia a dia”, diz.

CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO – 26/9/2011
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900 mil 90 mil

Colocar a erva na água quente,
acompanhar a infusão e sentir o
aroma. Ao deixar o cliente pre-
parar o próprio chá, a The Gour-
met Tea pretende proporcio-
nar uma experiência sensorial
em suas lojas. Mesmo que elas
estejam cheias de gente. E a ma-
neira de servir a bebida tem
agradado o público de São Pau-
lo. A marca, que começou com a
ideia de vender chá de alta quali-
dade, tem três lojas na capital,
sendo duas em shoppings.

Mesmo sem revelar números
do negócio, um dos sócios, Da-
niel Neuman, afirma se tratar
de um mercado em crescimen-
to. “As casas especializadas têm
seu público. A Gourmet Tea
não é só para um público que
toma chá, mas é uma opção pa-
ra quem gosta de chá ter para
onde ir”, afirma Neuman, que
tem como sócio o amigo Lean-
dro Toledano. Nas lojas, é possí-
vel, por exemplo, tomar um ca-
fé da marca Santo Grão.

A proposta inicial do em-
preendimento era desbravar
um caminho – ainda pouco ex-
plorado no País – para se desta-
car e oferecer ao consumidor o
chá considerado de qualidade,
ir além do produto de saquinho
que o brasileiro está acostuma-
do a beber. Por isso, os sócios
não medem esforços e impor-
tam de 35 países diferentes a ma-
téria-prima que será usada nas
receitas do cardápio.

“Temos a preocupação de tra-
balhar com produtos orgâni-
cos, com certificação de que o
fornecedor não terá nenhum ti-
po de exploração irregular na
produção”, diz o empresário ao
destacar outro diferencial.

As regiões onde estão instala-
dos os produtores também in-
terferem na qualidade daquilo
que será oferecido ao cliente.
“Podemos dizer que é como o
vinho. O solo correto, a altitude
e o clima influenciam as condi-
ções ideais para determinados
chás”, garante Neuman.

Expansão. Por enquanto, Neu-
man não pretende expandir os
negócios por meio de franquias
e também não quer abrir unida-
des fora de São Paulo. “Recebe-
mos muitas solicitações de aber-
tura de franquias. Mas tudo o
que é servido hoje na loja somos
nós que fazemos. Abrir fran-
quias tem toda uma mudança
de gestão”, completa.

8,90

Calma. Daniel e Leandro não têm pressa para crescer

Novo. Família de Iris investiu em negócio bem diferente

Empreendedoras de Minas Gerais vendem no País
o bubble tea, sucesso na Ásia e também na Europa

NÚMEROS

Quem tem seu próprio negócio é um especialista. 
Mas para começar ou melhorar a sua empresa, até um especialista 
precisa de especialistas em pequenos negócios. 
Vai empreender? Vai ampliar? Vai inovar? Conte com o Sebrae.

Educação Empreendedora     Consultoria     Gestão     Inovação     Resultados  

                  Como vai? Somos o Sebrae.
Especialistas em pequenos negócios.

>  Baixe o aplicativo do 
Sebrae na App Store
ou na Play Store.

ESTADÃO
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 maio 2013, PME pequenas e médias empresas, p. X6/X8.




