
A
LEXANDRE TADEU DA COSTA, DE 42 ANOS, 
não gosta de fazer nada aos poucos. O fundador da 

Cacau Show, a maior franquia do setor de alimentos do 

Brasil, abriu sua chocolateria no bairro da Casa Verde, 

em São Paulo, em 1988. Em 2003, quando tinha pouco 

mais de cem lojas, assumiu a meta de alcançar mil uni

dades até 2010. Conseguiu, e se orgulha de liderar um negócio de R$ 2,2 bi

lhões - incluindo o faturamento dos seus franqueados. Agora, no aniversário 

de 25 anos da Cacau Show, ele quer repetir a ousadia. Não em número de lojas, 

mas em diversificação. Acaba de criar uma holding, a Cacau Par, para investir 

em novos negócios. Reservou US$ 50 milhões para isso. O primeiro passo é 

a compra de uma rede de doces, com uma dezena de unidades no estado de 

São Paulo. O plano é multiplicar o número de lojas por 20, em cinco anos. 

Costa não pensa apenas em comprar outras empresas. A Cacau Par 

estuda a criação de companhias fora do setor de chocolates, além de trazer 

para o Brasil algumas marcas estrangeiras na área de alimentos premium. 

"As árvores de cacau crescem primeiro verticalmente, como um gran

de tronco, para depois ramificar. E isso que a gente está fazendo com a 

Cacau Show. Estamos no momento de o nosso cacaueiro começar a dar 

mais frutos", afirma Costa. A seguir, os planos da Cacau Par, em tópicos: A

 A HOLDING 

ACacau Par nasce para aproveitar 

recursos disponíveis e investir em 

outros negócios que não estejam rela

cionados à Cacau Show. Com a iniciati

va, a empresa pretende também ampliar 

as opções oferecidas aos franqueados. 

"Temos regiões já bem atendidas. Um 

empreendedor não vai ter 20 lojas da 

Cacau Show numa mesma área, mas 

pode querer abrir uma loja de um novo 

negócio", diz Costa. 

O INVESTIMENTO 

Oaporte inicial na Cacau Par será de 

US$ 50 milhões. A holding come

çou a sair do papel em janeiro, quando 

foi estabelecido um conselho consultivo 

de administração. Já foram realizadas 

oito reuniões do grupo, formado por 

executivos experientes do setor de va

rejo e da área de finanças. 

ONDE APOSTAR? 

ACacau Par irá atuar no ramo de 

alimentos premium. "Não vamos 

fazer qualquer negócio. Não iremos 

comprar uma empresa de arroz, de 

feijão... Só faremos isso se pudermos 

transformar essa commodity - afinal de 

contas, o cacau é uma commodity - em 

um alimento especial." A holding terá 

três frentes de atuação: trazer negó

cios do exterior para o Brasil, comprar 

o controle de empresas de pequenos 

empreendedores, mas com um grande 

potencial de expansão, e criar com

panhias do zero. "Nós também temos 

acumulado muito know-how em desen

volver produtos. Podemos começar um 

novo negócio, como uma sorveteria ou 

uma cafeteria." 
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NOVOS DOCES 

Aprimeira investida da Cacau Par 
é a compra de uma rede de doces, 

com uma pequena fábrica e dez lojas 
no estado de São Paulo. No fechamento 
desta edição, no final de agosto, estavam 
sendo acertados os últimos detalhes 
para a assinatura do contrato (o nome 
da empresa comprada será revelado 
pelo site da NEGÓCIOS assim que a 
transação for concluída, provavelmente 
na primeira semana deste mês). O plano 
de Costa é aumentar rapidamente o 

número de lojas da rede pelo Brasil, 
por meio de franquias. Para 2015, ele 
prevê que terá 50 unidades e, dentro 
de cinco anos, 200. 

SOCIEDADE 

Aholding sempre entrará como 
controladora nos negócios que 

comprar. "Para poder agregar o nos
so conhecimento, a gente precisa ter 
autonomia - claro que respeitando o 
parceiro. E eles também entendem que 
precisam da gente. A gente sabe onde 
apertar o parafuso. Conhece aquela his
tória? Um carro quebrou e um cama
rada cobrou R$ 2 mil para consertá-lo. 
O dono achou um absurdo e chamou 
outro, que cobrou R$ 200, mas no final 
das contas não resolveu o problema. O 
dono voltou então no de R$ 2 mil, que 
mexeu num único parafuso e consertou 
o carro. Ele então reclamou: mas por um 
minuto eu estou te pagando R$ 2 mil? 
O problema não é o minuto que você 
está me pagando, mas é quanto tempo, 
quanto investimento e quanto eu errei 
para aprender que esse é o parafuso 
que é preciso apertar. A Cacau Show 
já apertou alguns parafusos na vida." 

NEGÓCIOS NO EXTERIOR 

Oalvo fora do Brasil também serão 
empresas no ramo de alimentos 

premium. "Há dois meses, fizeram-me 
uma proposta para trazer uma marca 
de relógios para o Brasil. Não aceitei, 
porque não sou um empreendedor se
rial. Meu negócio não é ter qualquer 
negócio. E trabalhar com alimentos. É a 
minha paixão. E isso que eu quero fazer 
da vida. Nós não somos e nunca seremos 
um fundo de investimentos." Apesar de 
não revelar o nome da marca, Costa diz 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 79, p. 64-68, set. 2013.




