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O objetivo ambicioso de colocar até o final do ano 60 mil caixas/mês da cerveja Bossa 
Nova nos mercados do Nordeste e Sudeste sem possuir nenhum tipo de unidade 
industrial para a produção da bebida parece um trabalho impossível. Mas um grupo de 
empresários está apostando em um modelo diferente de negócio, produzir a cerveja 
utilizando a capacidade ociosa de outras cervejarias. 
 
"Criamos uma cervejaria virtual. Vamos utilizar a capacidade ociosa de outras 
fabricantes de cerveja e praticamente todo o dinheiro que entrar será utilizado para 
pagar esta locação e, principalmente, investir em marketing. Cerveja é isso: marketing 
e marca", explica o diretor da Mauritzstad, empresa responsável pelo projeto, Dante 
Peló. Segundo ele, a expectativa para este primeiro ano de funcionamento é de um 
faturamento de cerca de R$ 20 milhões. 
 
Peló, ex-diretor de marketing da fabricante pernambucana de refrigerantes e cervejas 
Frevo, foi o responsável por campanhas que alavancaram as vendas da empresa 
regional de forma a ameaçar em alguns mercados da região a Coca-Cola, começou a 
montar o projeto nos últimos oito meses. Os investimentos em pesquisas 
mercadológicas e desenvolvimento do produto - elaborado por um cervejeiro polonês 
que resultou em um produto mais lupulado e de cor ligeiramente mais escura que as 
cervejas pilsen tradicionais - chegaram a R$ 250 mil. 
 
O executivo disse que os investimentos foram feitos com recursos próprios. "Como a 
nossa cervejaria é virtual não precisamos investir alto na implantação de uma fábrica. 
Com isso ganhamos fôlego para direcionar recursos para a área de marketing", 
explica. Caso as projeções da Mauritzstad - nome pelo qual o Recife era conhecido nos 
tempos do período da ocupação holandesa - se concretizem, os investimentos nesta 
área podem chegar a R$ 15 milhões até o final deste exercício. 
 
As primeiras peças das campanhas de mídia já estão sendo finalizadas. Estão previstas 
inserções em televisão, spots de rádio, além de cartazes nos pontos de vendas. O 
lançamento da campanha está previsto para abril. A chegada da Bossa Nova no 
Sudeste, mais especificamente no interior de São Paulo, deve começar este mês. Para 
isso, a empresa firmou um contrato com a paranaense Inbeb, que produz a cerveja 
Spoller. 
 
O sistema de distribuição está sendo montado pela rede de ex-distribuidores de 
grandes indústrias do setor de bebidas e refrigerantes. Segundo o diretor da Federação 
Nacional dos Distribuidores de Bebidas (Fenadib), José Gordilho, existem em todo o 
país cerca de 300 distribuidores ociosos que estão aptos a distribuir cervejas 
produzidas pela sistemática elaborada para a Bossa Nova. Já a capacidade ociosa junto 
a cervejarias de pequeno e médio porte em todo o País é estimada em 35%. A 
empresa espera colocar a Bossa Nova em 50 mil pontos de vendas no Nordeste e 
Sudeste até o final de 2005. 
 
Pernambuco responde por 16% da produção de cervejas de todo o Nordeste. A região, 
segundo dados do Sindicato nacional da Indústria de Cerveja (Sindcerv), responde por 
17,4% do consumo nacional da bebida, o que o coloca na segunda posição atrás do 
Sudeste, que detém 57,5% do consumo. O estado tem fábricas da AmBev, Frevo, 
Schin e Belco. 
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