
Versatilidade é o segredo do chá 
Bruna Croce 
 
Para abrir uma casa que serve a bebida, é necessário investimento inicial de R$ 70 mil 
 
O chá é uma bebida consumida há milênios pela humanidade. Hoje, graças a sua versatilidade 
pode ser servido gelado no Verão e quente no Inverno e aos quitutes que servem de 
acompanhamento, a bebida continua conquistando apreciadores, mesmo em lugares como o Rio 
de Janeiro, onde o café, tradicionalmente, teria mais espaço. Além das casas de chá, confeitarias 
e casas de festas descobriram que a bebida, além de ter propriedades terapêuticas e sabores 
agradáveis, pode fazer bem ao bolso e ajudar a conquistar novos consumidores. Para investir em 
uma casa de chá é preciso cerca de R$ 70 mil, afora o ponto comercial. 
 
Há 17 anos no mercado, a Lamb´s Doces & Salgados, em Porto Alegre, começou como confeitaria 
mas, há pelo menos 12 anos, a casa serve o famoso chá colonial. "São mais de 100 variedades de 
guloseimas", diz Elisabete Lamb, proprietária da confeitaria. Elisabete explica que a idéia de 
incluir o chá na confeitaria partiu da própria necessidade dos consumidores. "Percebemos que eles 
queriam um espaço para se reunir e conversar. Então, no segundo andar do imóvel criamos um 
salão especial para o chá", conta. 
 
Bom atendimento, variedade e qualidade dos produtos e um lugar agradável são fundamentais 
para o sucesso do empreendimento. O público das casas de chás são, em sua maioria, mulheres 
da terceira idade. "Embora vejamos também alguns casais que buscam momentos românticos", 
completa Elisabete. Segundo a empresária não basta apenas ter um chá gostoso, é preciso muita 
dedicação e gostar de lidar com o público.  
 
Com dedicação, atenção e carinho é possível conquistar o cliente. Além disso, é preciso ter 
variedade e inovação afirma. A Lamb´s oferece mais de 25 sabores de tortas além de dez 
variedades de chás. Entretanto, Elisabete conta que o chá mais procurado é o de frutas especial 
da casa, feito à base de maçã e outras frutas naturais. O chá colonial é servido como um bufê: o 
cliente paga um valor e tem direito a todas as guloseimas do cardápio. 
 
Para os que estão com pressa, a casa oferece um chá rápido no primeiro andar. A produção é 
toda da confeitaria. "Todas as tortas, pães, doces, biscoitos são feitos na Lamb´s", diz Elisabete. 
O que dispensa grande preocupação com fornecedores. O empresário precisa apenas ter atenção 
ao volume das compras para conseguir melhores preços. "Não precisamos nos preocupar com a 
qualidade dos produtos, pois eles são feitos por nós", diz Elisabete. O chá é responsável por 60% 
do público da confeitaria, conta a empresária. 
 
Há 25 anos no mercado, a Casa de Chá Preludio, na Tijuca, também produz todos os itens do chá. 
Três funcionários são responsáveis por essa produção. A casa tem cerca de 75 metros quadrados 
e lugar para 40 pessoas. "Já fizemos casamentos, aniversários, batizados e reuniões", diz Leila 
Maia, sócia da casa. Ter funcionários qualificados e uma cozinha bem equipada é fundamental 
para impulsionar o empreendimento. "Temos uma máquina japonesa que faz cerca de 3,6 mil 
salgadinhos por hora", conta Elisabete, da Lamb´s. 
 
Sazonalidade não reduz o consumo da bebida 
 
Embora algumas pessoas acreditem que o chá pode ser um produto de consumo sazonal, as 
empresárias garantem que não. "Quem gosta de chá consome em qualquer estação, 
principalmente porque temos os chás gelados e quentes", frisa Leila. Diversificar os produtos do 
chá ou incluir o chá em confeitarias é uma forma de alavancar o negócio, garante a consultora de 
negócios, Claudia Pamplona. "Ao investir em uma casa de chá o empresário precisa investir em 
boas louças e em um layout diferenciado e bem planejado.  



Incluir o chá em uma confeitaria é uma forma de impulsionar as vendas e de garantir público 
constante durante todo o dia", explica Claudia. 
 
Investir em divulgação também é importante. "Como somos uma casa já conhecida no mercado e, 
principalmente, na Tijuca, hoje investimos pouco em divulgação. Até porque a melhor propaganda 
é o boca-a-boa", frisa Leila. As empresárias não revelam o faturamento do empreendimento, mas 
segundo Elisabete é um ótimo negócio. 
 
Eu continuo investindo na Lamb´s, o que é sinal de que o empreendimento está indo muito bem 
comenta a empresária.  
 
Fazendo parte da Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, no Flamengo, o Salon D´or é uma das 
casas de chás mais requintadas do Rio de Janeiro. "O primeiro salão da parte gastronômica da 
Casa de Arte e Cultura Julieta Serpa foi o Salon D´or", conta Beth Serpa, diretora da Casa. O 
objetivo da administração da casa ao inaugurar o salão foi oferecer aos consumidores um espaço 
onde é possível resgatar e reviver a tradição do chá da tarde. 
 
O segredo, segundo Beth, é a qualidade do produto e do serviço. Além do salão de chá, o centro 
gastronômico da casa tem ainda um bistrô e um restaurante. De acordo com Beth, o público do 
salão de chá e equivalente ao público do restaurante, porém têm perfis diferentes. "No salão de 
chá recebemos mais senhoras, já no restaurante são executivos e pessoas mais jovens", 
comenta. 
 
Analisar o público é imprescindível na avaliação da consultora de negócios Cláudia Pamplona. 
Segundo ela, a localização da casa de chá é que determinará o risco do empreendimento. "É 
preciso estar atento ao bairro e a população dessa região, já que o conceito de chá é um pouco 
contrário a nossa cultura e tem apelo apenas para a terceira idade", frisa. Bairros como 
Copacabana e Flamengo são ótimas opções para o empreendimento. 
 
Casas de festa infantis exploram o novo nicho 
 
Outro nicho que pode explorar o sabor da bebida são as casas de festa. Antes procuradas para 
realizar festas infantis e de debutantes, casamentos e bodas, as casas descobriram um novo filão, 
o público da terceira idade. "Muitas senhoras se reúnem em hotéis para tomar chá. Resolvemos 
abrir o espaço também para esse público e oferecer preços mais acessíveis que os grandes 
hotéis", explica Ana Santos, sócia da casa de festas Funny Day, em Botafogo. 
 
Ana explica que as convidadas só têm a preocupação de escolher o menu, colocar o papo em dia e 
desfrutar do ambiente. "Na casa de festas elas ficam mais a vontade do que em uma confeitaria", 
acredita Ana. A idéia surgiu de uma brincadeira entre as sócias da casa. "Resolvemos improvisar 
um chá para as amigas. O sucesso foi tanto que a mãe de uma delas optou por comemorar o 
aniversário na casa de festas. Foi o início do chá da tarde na Funny Day", conta Ana. 
 
Hoje a casa recebe grupos que marcam reuniões, reencontros ou até mesmo chá de panela. 
"Éramos uma casa de festas voltadas para o público infantil e adolescente. Ao perceber que 
poderíamos ampliar o negócio, resolvemos investir", diz Ana. 
 
Acompanhando a tendência do mercado, Elisabete Lamb, da Lamb´s Doces & Salgados ampliou 
seu empreendimento. Além do espaço para o chá colonial na confeitaria, a empresária comprou 
uma casa de festas onde organizará eventos, reuniões de empresas e festas. "O espaço fica a 150 
metros da confeitaria e pretendo organizar reuniões para empresas com chá", explica. Elisabete 
diz ainda que o chá pode ser servido na casa do cliente, basta ele pedir. 
 
Organizar excursão com senhores e senhoras e incluir música no chá são dicas da consultora 
Claudia Pamplona.  



"Realizar chás dançantes e organizar formas de locomoção para o público pode ser uma ótima 
forma de conquistar os clientes", afirma. Realizar pesquisa de mercados e mapear locais onde 
haja carência de diversão para a terceira idade, na opinião da consultora, diminui o risco do 
empreendimento, que a princípio é alto. "O risco de uma casa de chá é elevado, principalmente 
porque o empreendimento tem um público muito restrito. Entretanto, se bem localizado e 
organizado pode se tornar um negócio extremamente rentável", acredita Claudia.  
 
 
Saiba Mais  
 
História do Chá  
 
O consumo de chá no Brasil vem crescendo nos últimos tempos. Atualmente, encontram-se, no 
mercado nacional, chás de várias espécies de plantas. O chá preto, o mais tradicional, divide as 
prateleiras dos supermercados com diferentes tipos de chás oriundos de plantas consideradas 
terapêuticas ou medicinais.  
 
Na Inglaterra, a pausa para o chá, tea break, é uma tradição de aproximadamente 200 anos. 
Inicialmente, quando os trabalhadores começavam seus dias por volta das 6h da manhã, os 
patrões permitiam uma pausa no trabalho matutino, quando eram servidos comida e chá; sendo 
que alguns patrões repetiam essa pausa à tarde. Este hábito encontrou oposição por parte de 
alguns industriais, porém, antes mesmo do surgimento de sindicatos, os trabalhadores impuseram 
a sua vontade e a pausa para o chá continua até os dias de hoje.  
 
A Festa do Chá de Boston, em 1773, teve uma participação decisiva na história da independência 
dos Estados Unidos. Nesta época, beber chá era tão popular nas colônias britânicas quanto na 
Inglaterra. A oposição ao aumento da taxa de importação de chá representou um exemplo 
precoce da rebelião americana contra os regulamentos britânicos.  
 
Esse evento contribuiu decisivamente para a guerra que culminou na independência americana. 
No Japão, religião e arte estão extremamente ligadas. A Cerimônia do Chá, peculiar desse país, 
consiste em beber uma variedade de chá em pó.  
 
A arte do chá cultiva quatro virtudes básicas: harmonia, respeito, pureza e serenidade. Durante a 
cerimônia, o anfitrião deve saber criar a atmosfera adequada para que estes princípios sejam 
sentidos intensamente pelos participantes. A Cerimônia do Chá é geralmente realizada em jardins 
bem cuidados, para acrescentar beleza e harmonia ao ritual. Fonte: Inmetro 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 set. 2005, Seu Negócio, p. B-16. 


