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● Huffington Post
Nos Estados Unidos, o ‘Huffington
Post’ tinha cerca de 6 mil blogueiros
que escreviam sem receber nada. Em
2011, Arianna Huffington, fundadora
do site de notícias, vendeu sua cria-
ção para a AOL por US$ 315 milhões.
Os blogueiros, é claro, ficaram revol-
tados com a transação.

● Washington Post
Na semana passada, Jeff Bezos, do-
no da Amazon, anunciou a compra do
‘Washington Post’ por US$ 250 mi-
lhões. Diante da aquisição, muitos
passaram a temer pelo futuro do jor-
nal, que poderia se tornar uma ferra-
menta para o bilionário conseguir
apoio às políticas que interessam a
ele na capital americana, como a isen-
ção de impostos nas vendas pela in-
ternet. Ele disse que não. De qual-
quer forma, será interessante ver al-
guém com bolsos tão fundos quanto
os de Bezos (sua fortuna é avaliada
em US$ 26,7 bilhões) liderar a transi-
ção de um grande jornal.

OMídia Ninja foi uma grande
surpresa das manifestações
que tomaram o Brasil em ju-

nho. Armados de celulares, transmi-
tiram os protestos em tempo real,
durante horas, pela internet, docu-
mentando acontecimentos que a
grande imprensa não conseguiu cap-
tar. Na segunda-feira, Bruno Tortur-
ra e Pablo Capilé, idealizadores do
coletivo jornalístico, participaram
do programa Roda Viva, na TV Cultu-
ra. Foi um assunto muito comenta-
do nas redes sociais.

Teve gente que criticou a bancada
do Roda Viva. Entre outros motivos,
por terem ficado um bom tempo
perguntando sobre fontes de finan-

ciamento e modelo de negócios. Al-
guns acharam que os dois jovens de-
ram um baile nos experientes jornalis-
tas que os entrevistaram. Acho que
não. Torturra e Capilé são bem articu-
lados, e foram devidamente pressiona-
dos pelos entrevistadores. O resultado
foi bastante informativo.

Fontes de financiamento estão lon-
ge de ser uma questão menor. Os gru-
pos de comunicação, pequenos e gran-
des, enfrentam o desafio de construir
modelos sustentáveis de serviços noti-
ciosos na internet. Como o Mídia Nin-
ja apareceu como alternativa aos
meios convencionais, nada mais justo
do que querer saber como se sustenta.

Pelo que responderam no Roda Viva,

as pessoas praticamente trabalham de
graça. O Mídia Ninja surgiu do coletivo
Fora do Eixo, que organiza festivais de
música e outros eventos culturais em
várias cidades. Pablo Capilé, criador
do Fora do Eixo, disse que cerca de 30

pessoas moram na casa Fora do Eixo
de São Paulo, que tem orçamento de
cerca de R$ 25 mil mensais. Pouco
mais de R$ 800 por pessoa.

Capilé falou durante o Roda Viva dos
Cubo Cards, moeda virtual criada por

eles, que pode ser trocada por serviços
prestados pelos integrantes do coleti-
vo. Depois do Roda Viva, apareceram
nas redes sociais vários descontentes
com o Fora do Eixo. Uma das princi-
pais reclamações é que eles captam re-
cursos em editais governamentais e de
empresas em reais e querem pagar os
artistas que participam dos festivais
com os tais Cubo Cards. Mas a padaria
da esquina não aceita Cubo Cards
quando alguém vai comprar pãozinho.

O Mídia Ninja estuda algumas alter-
nativas para sustentar sua operação,
incluindo crowdfunding (financiamen-
to em massa), assinaturas e micropaga-
mentos. Até agora, no entanto, os re-
cursos vieram do Fora do Eixo.

Palavras como “coletivo”, “colabora-
tivo” e “solidário” podem ser ferra-
mentas para convencer as pessoas a
trabalhar de graça. O discurso fica ain-
da mais convincente quando inclui ex-
pressões como “empoderamento” e
“monetização”. Tem gente que usa
suas horas vagas para contribuir gratui-
tamente para um artigo da Wikipédia
ou com linhas de código para um proje-
to de software livre. Mas até que ponto
seria sustentável exercer de graça (ou
quase) a sua atividade principal?
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Ela é alegadamente a terra na-
tal do refrigerante mais co-
nhecido do mundo, mas hoje
o lugar parece um tanto deca-
dente. Ladeadas por casas co-
locadas à venda, as ruas de
Aielo de Malferit, na Provín-
cia de Valência, estão deser-
tas. Com a geração mais nova
mudando-se para cidades
grandes como Barcelona e
Madri para escapar do desem-
prego crônico, somente os
idosos ainda vivem lá.

Juan Micó, de 74 anos, um ho-
mem grisalho e de óculos, usan-
do um jaleco de laboratório
branco, despeja um líquido mar-
rom num tubo de vidro fino. Fei-
xes de uma pálida luz solar fil-
tram pelas janelas sujas desta
fábrica, e um cheiro de madeira
molhada se espalha no ar. “A
noz-de-cola ralada misturada
com ervas e álcool matura num
jarro de argila por um mês”, ele
explica. “O que acontece em se-
guida é um segredo.” E muito
bem guardado. Supostamente,
a receita dessa bebida alcoólica
– hoje chamada Nuez de Kola
Coca – é a base da Coca-Cola.
Micó torna a agitar o tubo.

O líquido é extremamente do-
ce, mais até que melaço de açú-
car de beterraba. “É melhor mis-
turá-lo com água em vez de be-
ber puro”, recomenda. “As mu-
lheres gostam dele com leite.”
A primeira versão da Nuez de
Kola Coca foi inventada há mais
de 120 anos pelos fundadores
da fábrica de Micó. Ainda hoje,
pessoas vêm de longe para pro-
var a bebida.

A história da Fábrica de Lico-
res de Aielo remonta a 1880. A
fábrica foi fundada por Bautista
Aparici, Ricardo Sanz e Enrique
Ortiz. Os três empresários co-
meçaram fabricando produtos
de qualidade – incluindo bebi-
das alcoólicas com nomes su-
gestivos como Perfecto Amor,
Lágrimas de Contribuyente e
Placer de Damas.

Aparici logo estava viajando
da província espanhola para fei-
ras comerciais em Roma, Paris,
Londres e Chicago. Em 1885, ele
foi à Filadélfia com uma nova
bebida na bagagem.

Chamada Kola Coca, era feita
do fruto rico em cafeína de árvo-
res de cola africanas e das folhas
de plantas de coca peruanas, e
prontamente recebeu um prê-
mio de inovação. Antes de par-
tir, Aparici entregou a alguns re-
presentantes de vendas ameri-
canos algumas amostras. Tal-
vez tenha sido coincidência, tal-
vez não, mas apenas um ano de-
pois o farmacêutico americano
John Pemberton fez história
quando inventou a Coca-Cola.

Acordo fatídico. De volta a Aie-
lo, Micó está no seu escritório
observando sua coleção enqua-
drada de medalhas e honrarias.
A Kola Coca ganhou prêmios pa-
ra a companhia em Milão em
1881, Chicago em 1883, Filadél-
fia em 1885, Londres em 1889 e

Paris em 1900.
“Um total de 20 medalhas de

ouro e 10 diplomas honorá-
rios”, diz Micó com orgulho.
Ele aponta para a coleção como
evidência. Acredita sinceramen-
te que a base da Coca-Cola foi
inventada em Aielo de Malferit.

“Era fácil copiar uma bebida na-
queles dias”, diz ele. “Patentes
só eram registradas se um pro-
duto fosse bem-sucedido.”
Seus antecessores só patentea-
ram a fórmula da Nuez de Kola
Coca na Espanha em 1903.
Àquela altura, porém, a Coca-
Cola já estava a caminho de se
tornar um ícone nos EUA.

Meio século depois, os cami-
nhos das duas empresas final-
mente cruzaram.

Quando a Coca-Cola decidiu
que era hora de entrar no merca-
do espanhol, não havia como
evitar a pequena fábrica de Aie-
lo de Malferit. Em 1953, executi-
vos da Coca-Cola visitaram a Es-
panha provinciana e adquiri-
ram os direitos ao nome de Joa-
quin Juan Sanchis, que era en-
tão o dono da fábrica. Esta foi
autorizada a continuar fabrican-
do a Kola Coca, mas só na ver-
são alcoólica. O negócio teria
custado 30 mil pesetas, mas nin-
guém sabe o valor exato. “Era
muito dinheiro”, diz Micó.

Mas isso foi apenas uma fra-
ção do que poderia ter sido. Em
2011, a Coca-Cola comemorou
seu 125.º aniversário como uma
das marcas mais conhecidas do
mundo. “Se tivéssemos uma
porcentagem mínima de suas
ações, seríamos milionários”,
observa Micó.

Nas atuais circunstâncias,
seu negócio consiste de pouco
mais que uma fábrica velha com
a fachada descascando, o chão
de pedra gasto e algumas dúzias
de barris de madeira. O negócio
mudou de mãos muitas vezes
antes de Micó o comprar em
1971.

Ele trabalhou ali por oito
anos, começando como empre-
gado e foi subindo na hierar-
quia até se tornar gerente de
vendas. Naquela época, a em-
presa tinha aproximadamente
40 empregados. Hoje, restaram
apenas quatro.

“O negócio ficou difícil”, diz
ele. As empresas mais tradicio-
nais fecharam, ele explica, e ho-

je em dia sua companhia é ape-
nas uma atacadista.

Micó também trabalha como
farmacêutico para fechar suas
contas. Recentemente, sua em-
presa assumiu as vendas tam-
bém de uma grande cervejaria
espanhola.

“A fábrica de bebidas alcoóli-
cas é apenas um hobby hoje”,
diz ele. “Queremos manter viva
a tradição, senão ela se perderá
para sempre.” Micó pretende

comandar a empresa por mais
cinco ou seis anos. Aí seu filho
José Juan assumirá. “Depois dis-
so, este capítulo da história pro-
vavelmente chegará ao fim de
uma vez por todas”, diz Micó. /
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A inspiração espanhola da Coca-Cola
Nuez de Kola Coca, considerada a base do refrigerante, existe até hoje em uma província na Espanha, mas apenas em bebidas alcoólicas
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Jornalismo fora do eixo

Até que ponto é sustentável
exercer de graça (ou quase)
a sua atividade principal?

1. Micó não
revela segredo
do Nuez de
Kola Coca

2.Rótulo da
bebida

3. Aielo está
quase deserta

4. Fábrica
resiste
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Companhia Brasileira de Distribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56  –  NIRE 35.300.089.901
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”) a se 
reunirem no dia 26 de agosto de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís 
Antonio, nº 3.142, sala 1, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre (i) a eleição de 1 (um) membro para compor o 
Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Jean Louis Bourgier, para um mandato que se 
encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014 e (ii) proposta da administração para alteração 
da remuneração a ser paga ao Conselho de Administração da Companhia e seus comitês de assessoramento 
no exercício social de 2013. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, 
na página de relações de investidores da Companhia (www.gpari.com.br) e na página da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), conforme Instrução CVM 481/09, cópia dos documentos correlatos referentes 
à matéria constante da presente Ordem do Dia. Aos acionistas que têm a intenção de se fazer representar por meio 
de mandatários na Assembleia Geral ora convocada, requeremos o envio dos documentos hábeis que comprovem 
a qualidade de acionista da Companhia e os poderes de representação com 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência da realização da Assembleia. Os documentos deverão ser encaminhados ao Departamento Jurídico 
Societário da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142, nesta Capital, sob protocolo. 

São Paulo, 09 de agosto de 2013. 
Abilio dos Santos Diniz - Presidente do Conselho de Administração

“A noz-de-cola ralada
misturada com ervas e
álcool matura num jarro de
argila por um mês.”

“O que acontece em seguida
é um segredo.”

“Era fácil copiar uma
receita naqueles dias.”

“Patentes só eram
registradas se um produto
fosse bem-sucedido.”
Juan Micó
DONO DA FÁBRICA DE LICOR

NUEZ DE KOLA COCA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




