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MICROCERVEJARIAS

Responsabilidade

Da mesa do bar para
a venda no mercado
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Empresários unem paixão e negócios para se aventurar no segmento. Apesar da alta
carga tributária e do preço dos insumos, setor tem boas perspectivas de crescimento
FÁBIO COSTA/JCOM/D.A PRESS
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Consumidor nato de cervejas, Bernardo Couto decidiu,
em 2009, produzir a própria
bebida. Em 2011, mais experiente e ainda mais entusiasmado com o projeto, decidiu
criar a cervejaria 2 Cabeças,
que tem dois produtos no portfólio. De cor alaranjada e com
7% de teor alcóolico, a Maracugipa tem o maracujá como base da formulação. Já a Hi5, mais
amarga e escura, tem sabor forte e nível alcóolico de 6,2%.
“A linha de produtos já é comercializada no Rio Grande do
Sul, São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro, com o preço variando de R$ 18, em supermercados, a R$ 25 em bares e restaurantes”, afirma o empresário. "Terceirizamos a produção
e investimos cerca de R$ 60 mil
para dar o pontapé inicial no
negócio", acrescenta.
Para Couto, os consumidores estão mais exigentes e querem provar novos sabores de
cervejas. Apesar do espaço que
vem obtendo no mercado, ele
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nuir o consumo com os preços
mais altos”, analisa.
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cimento mais acelerado do segmento. Além da elevada carga
tributária, Beck cita a burocracia para a abertura de empresas e questões relacionadas à
logística como outros gargalos.
“O preço dos insumos também
é uma preocupação. O lúpulo é
todo importado, já que o Brasil
não tem produção própria por
causa do clima”, afirma o jornalista, acrescentando que, no
caso do malte, até existe uma
produção nacional, mas insuficiente. “Além disso, cervejarias
artesanais usam os chamados
maltes especiais, importados e
bem mais caros”, completa.
Uma eventual alta do dólar,
no entanto, não tende a inviabilizar o segmento, analisa Beck. “Uma possível alta do divisa, que anda volátil, pode desacelerar o crescimento do setor, que tem ocorrido em um
ritmo superior ao do mercado
cervejeiro industrial, em grande parte pela base de comparação extremamente reduzida.”. Segundo ele, se o câmbio
continuar em elevação, a tendência é que os produtores repassem a alta nos custos para o
preço final. “Os consumidores,
que são poucos, poderão dimi-
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Val: lançamento de loja conceito no Leblon estimulará as vendas
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m um setor amplamente dominado pelas grandes cervejarias, a cada
ano as microcervejarias
e fabricantes de cervejas artesanais ganham mais espaço,
apesar de custarem, em média,
três vezes mais do que as marcas mais conhecidas. Dados da
Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) mostram que já
existem mais de 200 empresas
atuando no segmento, concentradas principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil,
com uma fatia de 0,15% do
mercado nacional. Os preços
dos insumos, a maioria importada, e a elevada carga tributária são entraves para um crescimento mais acelerado do setor,
dizem especialistas.
Terceiro fabricante mundial
de cerveja, com uma produção
estimada em 13 bilhões de litros anuais, além de um consumo per capita de 57 litros
por ano, o que coloca o País como quatro consumidor global
da bebida, o Brasil oferece boas
perspectivas para o segmento
artesanal. Projeção da Abrabe
estima que, em 10 anos, as microcervejarias atinjam uma fatia de 2% do mercado nacional. Segundo o jornalista Marcio Beck, editor do site A volta
ao mundo em 700 cervejas, o
perfil da maioria das empresas
é bem parecido.
“São pequenos negócios com
até 10 funcionários e uma produção média de 30 mil litros
mensais. As maiores chegam a
fabricar até 100 mil litros por
mês”, afirma o especialista. “É
um segmento voltado para um
público de poder aquisitivo superior. Nos EUA, onde a renda
per capita é mais alta, o mercado artesanal está em 6,5%, depois de quase 20 anos de sua explosão. A estimativa de 2% faz
algum sentido, mas depende de
mudanças no setor para favorecer a produção”, completa.
O especialista faz referência
aos entraves que brecam o cres-

ainda não teve o retorno esperado com o lançamento das
duas marcas. “Os impostos diminuem sensivelmente nossas
margens”, diz o empresário,
acrescentando que 56% dos
custos de produção são oriundos da carga tributária. "Sei que
existem negócios mais lucrativos, mas gosto do que faço. Apesar das margens apertadas, continuarei produzindo. A ideia é
lançar novas cervejas”, revela.
Lançada há um ano, a cervejaria carioca Jeffrey produz a
Jeffrey Niña, uma witbier elaborada com fermento belga e
um blend de três cereais – cevada, trigo e aveia – e teor alcóolico de 5,3%. Segundo um
dos sócios da empresa, Gilson
Val, o grande diferencial da bebida é o sabor cítrico. “A fórmula leva casca de limão siciliano
e semente de coentro, o que
realça ainda mais o frescor da
cerveja”, explica.
A bebida pode ser encontrada em 15 pontos de venda, incluindo bares e restaurantes. Já
o preço da garrafa de 300 ml
varia de R$ 14 a R$ 22. "Estamos com excelente aceitação
no mercado, principalmente
dos chefes de cozinha do Rio,
que usam o produto para temperar pratos sofisticados, ou
mesmo para sugeri-la como
acompanhamento", afirma
Val, revelando que já mantém
negociação para exportar a bebida para os Estados Unidos,
Inglaterra e Bélgica.
O empresário conta que produz 5 mil litros por mês – o equivalente a 15 mil garrafas – em
uma fábrica alugada no Rio. Segundo Val, ele e os sócios se preparam para expandir o negócio.
A ideia é lançar mais cervejas
em 2014. Outro projeto já está
mais próximo de se concretizar.
“Na segunda quinzena de outubro, abriremos uma loja conceito em uma galeria de artes
no Leblon, que funcionará como ponto de encontro de apreciadores da bebida”, conta o sócio da Jeffrey. "Com a aquisição
de uma fábrica, poderemos ampliar a produção para até 80 mil
litros mensais”, completa.
Restaurantes
Os irmãos e sócios João e Pedro Hermeto, donos do restaurante Aprazível, em Santa Teresa, decidiram também investir
na fabricação de cerveja, que
leva o nome do estabelecimento. De acordo com João, a ideia
era aumentar o portfólio de
produtos da casa, que já tem
uma cachaça e um vinho artesanal. “Nosso restaurante tem
um nome forte. Por isso, decidimos batizar a cerveja também de Aprazível", comenta.
Lançada em 1º de agosto, a cerveja só é comercializada no
próprio restaurante. “As vendas
estão acima da expectativa, inclusive mais do que marcas
mais tradicionais”, acrescenta.
Segundo Pedro, o processo
de criação do produto durou
um ano e meio, entre pesquisas
de mercado e o desenvolvimento da fórmula, que é elaborada com maltes base pale ale e
caramelizado. Feita pelos mestres cervejeiros Eduarda Dardeau e Ricardo Rosa, a Aprazível é vendida em garrafas de
600 ml, custa R$ 24 e tem 5,5%
de teor alcóolico.
"Investimos cerca de R$ 6
mil a R$ 8 mil para produzir mil
litros de cerveja mensais”, afirma Pedro, que tem planos ambiciosos para o futuro. “Em até
três anos, planejamentos investir cerca de R$ 2 milhões para ter nossa própria fábrica, o
que nos permitirá lançar mais
marcas e distribui-las em outros pontos de venda no Rio.”

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 set. 2013, Seudinheiro, p. B8.

Surpresas
da Primavera
A força da natureza não passa despercebida. Ela
se manifesta de um jeito devastador em tempestades, inundações e deslizamentos, cada vez mais comuns e intensos no país. Isso, sem falar nos fenômenos que ocorrem em outras partes do mundo e aos
quais não estamos imunes. Mas a natureza tem um
lado mais suave e se exibe singela e emocionante nas
florações dos ipês que resistem aos maus-tratos das
grandes cidades. A Primavera chegou e com ela, não
só os ipês, mas outras tantas árvores cobrem as calçadas com tapetes de flores coloridas, ocupando as
ruas às quais têm direito.
Esse espetáculo também brota de paredes de concreto ou de telhados maltratados pelo tempo. Basta
observar pelos cantos de qualquer cidade e, de repente, somos surpreendidos pela natureza que insiste em transformar o concreto em canteiro. Não importa se pelo descuido do pássaro que ali deixou cair
uma semente, ou se pelo vento que a ela proveu abrigo em alguma fenda do cimento.
Natureza e concreto dão liga
O que sempre me pareceu um quase milagre – a
planta viva criando raízes no cimento – pode ser receita de sobrevivência para muitas árvores. Ao menos foi o que interpretei da noticia que mexeu comigo nestes dias. Em Manaus, exatamente na área do
Inpa, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, um exemplar de Tanimbuca, com idade estimada em mais de 600 anos, 35 metros de altura e peso
superior a 15 toneladas estaria prestes a tombar por
ter o tronco oco em boa parte da sua base. Para preservar a árvore anterior ao descobrimento do Brasil
e, portanto, patrimônio natural de valor incalculável, os técnicos do instituto estariam estudando estratégias de sustentação por meio do uso de cabos
de aço, ou preenchimento da parte oca com cimento
especial. Torço para que os especialistas do Inpa salvem a Tanimbuca, da mesma forma que torço para
que novas tecnologias se desenvolvam em favor da
natureza. A Amazônia ainda pode se orgulhar de ter
espécies tão preciosas em pé. Mas, em todo o país, a
Amazônia incluída, que maravilha seria podermos
preservar nossas árvores com recursos tão inusitados como o cimento, até agora alegado vilão da história.
Assim como certa vez um cirurgião recorreu à cola
para estancar uma hemorragia em cirurgia cardíaca,
e a inovação funcionou, que novos remédios em favor da natureza se apresentem. Precisamos deles
com urgência.
Contador de árvores
Outra boa notícia desta Primavera é um relógio digital. Instalado em parede externa do prédio da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, esse contador de árvores registra o plantio de mudas
nativas da Mata Atlântica no estado desde o último
dia 20 de setembro. Até 2016, a secretaria prevê o
plantio de 24 milhões de mudas.Com a missão de
despertar o interesse dos cidadãos pela preservação
da Mata Atlântica, até o momento o bioma mais degradado do país, o contador de árvores também poderá ser acessado no site da secretaria, onde outras
informações igualmente importantes estarão disponíveis, além, é claro, da quantidade de mudas plantadas. O Projeto Contador de Árvores almeja preparar terreno para a absorção de carbono da atmosfera
quando da realização da Copa do Mundo em 2014 e
das Olimpíadas em 2016. Nessas ocasiões, haverá
maior queima de combustível, entre outros agentes
poluidores, com a grande movimentação de veículos
como aviões, carros e ônibus. Essa iniciativa aparentemente simples pode fazer muita diferença para a
restauração da Mata Atlântica, para a preservação
dos recursos hídricos da região e para a qualidade de
vida de todos. Como a Copa do Mundo não se restringe ao Rio de Janeiro, a proposta do contador de
árvores poderia ser adotada por outras cidades, o
quanto antes. Talvez não tenhamos muita sombra e
água fresca até a Copa. Mas, a Copa passa e as árvores ficam. Se cada cidadão adotar e cuidar de uma
muda que seja, as árvores plantadas hoje podem melhorar nossa relação com a natureza por anos a fio.
* Homenagem a Engel Paschoal (7/11/1945 a 31/3/2010),
jornalista e escritor, criador desta coluna.
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