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Oportunidades

Mercado não
é restrito aos
fabricantes

1.O que motivou a criação
da empresa?
A criação da cervejaria,

há 20 anos, foi resultado de
um conjunto de fatores. Nos-
sa vontade de empreender, a
busca por algo inovador no
Brasil e a paixão em produzir
cervejas. Quando somados es-
ses fatores com a ousadia dos
vinte e poucos anos de dois
jovens cheios de força o resul-
tado foi a primeira microcerve-
jaria do Brasil. A Ashby pro-
duz 400 mil litros de chope
por mês e registra faturamen-
to de R$ 8 milhões por ano.

2.Qual avaliação vocês fa-
zem do mercado?
Vimos muitas microcer-

vejarias abrirem e fecharem.
Achamos que o principal moti-
vo era o desconhecimento do
público consumidor das cerve-
jas diferenciadas. Houve uma
primeira onda de novas em-
presas no fim da década de
1990 e agora novamente nos
últimos cinco, sete anos anos.
Hoje o número é grande, mas
creio que novamente veremos
o fechamento de algumas,
principalmente se o dólar con-
tinuar em ascensão.

3.Qual o diferencial da cer-
vejaria para manter-se
no mercado?

Nós sempre mantivemos o
foco na qualidade e no atendi-
mento dos nossos clientes.
Também ampliamos o portfó-
lio de produtos para poder-
mos atender outros nichos de
mercado. O reconhecimento
do público é uma consequên-
cia natural de tantos anos de
trabalho. Vendemos chope pil-
sen, black, escuro e Califórnia
(de vinho) e estamos presen-
tes em cerca de 400 pontos
de venda.

Cervejaespecial atrai
empreendedores

é o preço da cerveja Wee Heavy,
de 500 ml, premiada com a
medalha de ouro no Mondial
de La Bière no Canadá.

Interesse cada vez
maior do consumidor
fez nascer um mercado
que pode chegar a 2,5
mil microcervejarias

Bode eJames Brown
inspiraramempresa

rótulos da Bodebrown foram pre-
miados no Festival Brasileiro da
Cerveja, em Blumenau, além de
ser eleita a cervejaria do ano.

PME

3 PERGUNTAS PARA...

● Consumo
Ter um restaurante
ou bar com uma
carta de cervejas
especiais é uma
opção. Mas o
mercado é muito
concorrido.

● Terceirização
Quem não quiser
montar uma
estrutura própria
pode encaminhar
a produção a uma
fábrica que já está
estabelecida.

● Produção
Fabricar a cerveja
é a possibilidade
mais óbvia,
mas abrir uma
cervejaria exige
recursos de pelo
menos R$ 200 mil.

● Importação
Trata-se de um
bom caminho, mas
o empresário vai
lidar com custos
altos de operação
e impostos e com
legislação difícil.

● Opções
Clubes de
assinaturas e o
comércio online
podem ser boas
apostas para
quem deseja
empreender.

DENIS FERREIRA NETTO/ESTADÃO

EPITÁCIO PESSOA/ESTADÃO

Confira as áreas onde é
possível abrir seu próprio
negócio e como lucrar com
a onda de cervejas especiais

11

/Reportagem de capa

Scott Ashby e Anelise Marques, fundadores da Cervejaria Ashby

R$ 28,71

No momento de criar o nome
da cervejaria que pretendia
montar, Samuel Cavalcanti de-
cidiu consultar sua avó. O con-
selho dado ao empreendedor
por ela foi o de buscar a respos-
ta nas origens da família, que
criava bodes na cidade do Reci-
fe. O empresário lembra desse
dia como se fosse hoje, também
porque escutou um dos clássi-
cos da música norte-americana
– I feel good, de James Brown. E
essa combinação pra lá de inusi-
tada é a explicação de Cavalcan-
ti para o nome do seu empreen-
dimento: Bodebrown.

No início, até o empreende-
dor tinha um pouquinho de ver-
gonha do nome escolhido, mas
a marca cresceu, tornou-se refe-
rência no setor e já conquistou
prêmios até fora do País.

Apesar de nascer em Recife,
Cavalcanti foi fazer cerveja em
Curitiba, cidade para a qual mu-
dou-se com a família quando ti-
nha 18 anos. Na época, o pai do
empresário foi escolhido para
atuar como representante e dis-
tribuidor de uma fábrica de pro-
dutos hospitalares. A preferên-
cia era Manaus, mas o destino-
foi escolhido por sorteio.

“Meu irmão mais velho pe-
gou um papelzinho e saiu Curiti-
ba. Mas meu pai falou que em
Curitiba fazia muito frio. Aí fize-
mos outro sorteio e o irmão

mais novo pegou Curitiba de no-
vo. Eu me formei aqui e me sin-
to pernambucano-curitibano.”

Cavalcanti sempre foi fascina-
do pela cultura dos fermenta-

dos, dos queijos às cervejas.
Quando formou-se em química
industrial, aliás, seu trabalho de
conclusão de curso foi sobre
uma planta de cervejaria.

Após concluir a faculdade, Ca-
valcanti trabalhou em outras
áreas e visitou mais de 40 países
até que decidiu adquirir uma mi-
crocervejaria em 2008. “Com-
prei para o desenvolvimento de
algumas cervejas, sem foco co-
mercial, apenas como hobby.”

A diversão ganhou adeptos e
hoje a Bodebrown atua como es-
cola, cervejaria e loja. “Mesmo
com as dificuldades do em-
preendedorismo, das questões
tributárias e financeiras, a gen-
te consegue colocar uma im-
pressão digital no que faz. Esse
é o grande renascimento da cer-
veja artesanal. É aí que a gente
percebe que o Brasil está entran-
do em um novo cenário mun-
dial de cervejas artesanais”, diz
Cavalcanti, que produz aproxi-
madamente 16 mil litros por
mês e 11 tipos da bebida.

Gisele Tamamar

A cerveja hoje não é mais só cla-
ra ou escura. Palavrinhas com-
plicadas como pale ale, stout e
weissbier passaram a fazer par-
te do vocabulário de quem apre-
cia a bebida e essa mudança de
comportamento do consumi-
dor ajuda a movimentar um se-
tor em crescimento no País. E
esse número cada vez maior de
especialistas e curiosos em ex-
perimentar sabores diferentes
formou um mercado bastante
promissor.

Para quem pensa em come-
çar, o caminho natural é a pro-
dução da própria cerveja. A As-
sociação Brasileira de Bebidas
(Abrade) estima que existem
hoje cerca de 200 microcerveja-
rias em atividade, mas elas re-
presentam apenas 0,15% do se-
tor cervejeiro nacional, domina-
do por grandes empresas. “Nos
Estados Unidos existem 2,4
mil. Há 30 anos, eles começa-
ram com 90. Se o Brasil seguir a
mesma proporção de consumo
e vendas, podemos chegar a 2,5
mil em 20 anos”, afirma Luiz Vi-
cente Mendes, diretor da feira
Brasil Bier e um dos especialis-
tas no segmento.

Ele não é o único otimista. O
empresário austríaco Herwig
Gangl enxerga um grande po-
tencial no Brasil. Há 16 anos, ele
abriu a cervejaria Krug para ven-
der chope e, em 2004, passou a
produzir a cerveja Áustria em
Minas Gerais. “O mercado au-
mentou muito nos últimos
anos. A juventude adotou a cer-
veja especial, o que significa
que o futuro é muito promis-
sor”, avalia Gangl, que produz
200 mil litros por mês.

Começar uma cervejaria exi-
ge investimento inicial mínimo
de R$ 200 mil. Mas uma alterna-

tiva – já adotada por alguns em-
preendedores – é alugar espa-
ços de indústrias já existentes.
Essa foi a tática adotada pelos
irmãos David, Rafael e Alexan-
dre Michelsohn, os criadores da
cerveja Júpiter.

O modelo de cervejaria ‘ciga-
na’, como o mercado convencio-
nou chamar esse tipo de opera-
ção descentralizada, levou a
produção do primeiro rótulo da
empresa familiar em Serra Ne-
gra, cidade do interior de São
Paulo. A segunda cerveja do
trio, porém, será fabricada em
Ribeirão Preto.

“Você não arrisca muito di-
nheiro de uma vez só. E se eu
precisar de financiamento, a
chance de conseguir é maior se
tenho um negócio com históri-
co positivo”, conta David. Até o
fim do ano, o trio deve desem-
bolsar R$ 100 mil só para o lan-
çamento dos dois produtos.

Exterior. Outro segmento pro-
missor para quem pensa em em-
preender é o de importação –
muito em função do mercado,
na Europa e nos Estados Uni-
dos, estar mais maduro. Os ir-
mãos Luis Felipe e Leonardo
Brandalise são sócios da Birgit e
aproveitam o conhecimento da
língua, e do setor, para trazer
cervejas da Alemanha.

“Importação é uma coisa ca-
ra. A parte ‘social’ de trabalhar
com cerveja, que é a ponta de
iceberg, que seus amigos enxer-
gam, é a que faz valer a pena a
parte de baixo do iceberg que
ninguém vê, que é a de importa-
ção, de carregar caixas e outras
coisas”, diz Luis, que começou
o negócio com R$ 400 mil.

Mas não é só de líquido que
vive esse mercado, afinal, uma
cerveja especial pressupõe que
o apreciador a deguste em um
copoespecial. A empresa H Mar-
tin atua com decoração de taças
e soube aproveitar bem a expan-
são desse mercado. “Atende-
mos desde as gigantes até as mi-
crocervejarias”, afirma um dos
sócios, Jean Martin.

Saiba de que maneira atuar no setor
1 2 3

Fábrica. Diversão de Cavalcanti virou negócio de sucesso

Brinde. Mauricio Moraes, Herwig Gangl, Luis Brandalise e Jean Martin investem no setor
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Foco no
mercado
nacional

JOSE PATRICIO/ESTADÃO

Empresário enxergou o
potencial das cervejarias
brasileiras para abrir
restaurante diferente
em São Paulo

Do Rio Grande do Sul ao Pará.
São mais de 120 rótulos de cer-
vejas brasileiras servidas no es-
tabelecimento do empresário
Oliver Buzzo, que apostou nos
sabores do País para abrir o De
Bruer, mistura de bar, restau-
rante e loja na Vila Madalena,
em São Paulo. “Estou em uma
área competitiva. Até cabeleirei-
ro vende cerveja especial. É pre-
ciso ter um diferencial para con-
correr com espaços já estabele-
cidos”, conta Buzzo, que inves-
tiu R$ 200 mil no negócio inau-
gurado no fim do ano passado.

Buzzo é sociólogo de forma-
ção, trabalhou com pesquisa de
mercado e na Bolsa de Valores
até resolver “viver de cerveja”.
“Vivi uma época em Londres,
onde descobri o que era cerveja
de fato”, conta. “As margens
nesse setor são muito pequenas
e o custo muito alto, principal-
mente com a folha de pagamen-
to e o aluguel. Meu faturamento
é de R$ 30 mil por mês, mas isso
não paga minhas contas. Estou
subindo lentamente para en-
trar no azul nos próximos me-
ses”, espera Buzzo.

As restrições impostas pela
lei que proíbe motoristas de
consumirem qualquer dosa-
gem de bebida também impuse-
ram dificuldades. “O que ouvi é
que a movimentação na região
caiu 50%. Eu já comecei nesse
esquema de lei seca e para mim
a vida sempre foi difícil”, afirma
o empresário

Os sócios Mauricio Moraes e
Vinicius Gaiotti também inves-
tiram em um espaço para as pes-
soas comerem e beberem cerve-
ja. Eles abriram a Cervejaria
Theodora, em Santo André, na
região do ABC – na casa, os tan-
ques que armazenam a bebida
artesanal também compõem a
decoração do restaurante. “Eu
tinha o desejo de abrir uma cer-
vejaria e o Vinicius já era meu
fornecedor de cordeiro quando
eu era dono de outro restauran-
te”, conta Moraes.

O estabelecimento foi inau-
gurado em maio e exigiu investi-
mento de R$ 2 milhões. Atual-
mente, a cerveja produzida é di-
recionada apenas para o consu-
mo dos frequentadores do lo-
cal. Mas o plano é expandir.
“Meu tio-avô, na década de 30,
já produzia cerveja em casa.
Acho que o interesse está no
sangue, mas foi despertado
quando morei um ano na Ingla-
terra, onde a variedade é muito
grande”, afirma Moraes.

O empresário Maurício Man-
tovani, por sua vez, apostou no
universo virtual com a Cerveja
Store, marca que reúne e-com-
merce, clube de assinatura e
venda para restaurantes, empó-
rios e bares. Há dois meses, a

empresa foi a primeira a impor-
tar a Trooper, lançada pela ban-
da de rock Iron Maiden. As pri-
meiras 2,5 mil garrafas foram
vendidas em 24 horas. O suces-
so foi tanto que o site mantém
uma loja especial da cerveja da

banda e também para as bebi-
das do AC/DC e um espaço de-
nominado Prateleira do Rock. É
cada vez mais comum, aliás, cer-
vejas de bandas. Além do Iron
Maiden, integram essa lista os
grupos Velhas Virgens, Ultraje

a Rigor, Sepultura, Nenhum de
Nós e Raimundos. E para quem
quiser conhecer mais sobre o
universo da cerveja, o Beer Ex-
perience, festival de cervejas es-
peciais, começa sexta-feira em
São Paulo.

Retorno.
Oliver Buzzo
investiu
R$ 200 mil
e espera
aumentar
faturamento

“No começo,
abri o bar muito
idealista. Hoje
estou tentando
fazer uma gestão
mais profissional”

Oliver Buzzo,
proprietário
do De Bruer

“Cerveja
artesanal tem
personalidade.
Queremos
expandir
aos poucos”

Mauricio Moraes,
um dos sócios da
Cervejaria Theodora

O MAIOR PLANO DE 
  SAÚDE DO PAÍS TAMBÉM 

 OFERECE O MELHOR
CUSTO-BENEFÍCIO. 

(1) Referente ao plano Dix 100 PME, porte II de 30 a 99 vidas, QC, de  
0 a 18 anos. Válido até 31/12/2013 para contratação no Estado de SP.
( ) R f l D PME II d d QC d

amil.com.br3004     -2200
Plantão de vendas:

“Investimos
R$ 600 mil para
colocar o site no
ar, comprar
estoque e sistema
de segurança”

Mauricio Mantovani,
um dos nove sócios
da Cerveja Store
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. X12-X13.




