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DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO
A Brasil Mate é uma empresa inovadora no mercado de bebidas energéticas. As pessoas estão cada vez mais cansadas e
sem disposição durante o dia. Os energéticos tradicionais com
componentes sintéticos como Taurina e Inositol fazem um bom
trabalho em dar energia rápida, geralmente usada em momentos de excesso como festas. No entanto, são comuns efeitos
colaterais indevidos como a taquicardia e o efeito rebote (o
cansaço volta depois ainda mais forte). Em ocasiões diurnas,
necessita-se de uma energia mais duradoura e saudável. O
Waker, nosso energético natural, vem ocupar esta lacuna no
mercado dando energia com saúde, por meio da sua cafeína
100% natural da erva-mate e do guaraná.
A Brasil Mate foi uma das finalistas do Inovativa Brasil 2014,
ganhadora do prêmio de embalagem do ano da ABRE, assim
como selecionada para diferentes programas da APEX.
Faturamento
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(R$ Mil)

dores em mídias sociais assim como ações de degustação
em PDVs estratégicos. Cada centavo investido passa por uma
análise de ROI.
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PROJEÇÕES FINANCEIRAS
*em milhões de reais

* Faturamento anualizado em Set/16 foi de R$ 500k

PRODUTOS
O Waker é a maior inovação no mercado de energéticos nos
últimos 15 anos. Sua fórmula sem Taurina exclusiva e protegida
por segredo industrial contém um alto teor de cafeína natural,
que é lentamente absorvida pelo corpo dando energia e disposição por várias horas. Tem baixas calorias e baixíssimo sódio
(apenas 57% e 10% do Red Bull respectivamente) além de ser
muito saboroso.
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MERCADO E CONCORRÊNCIA
Nosso público-alvo são pessoas que buscam incorporar um
produto que dê energia dentro de um estilo de vida mais
saudável, aumentando a disposição e fazendo seu dia render
mais seja no trabalho, estudo, esporte ou lazer. Apesar de
não existirem concorrentes diretos expressivos, consideramos
o Waker um substituto para certas ocasiões de consumo do
café e dos energéticos convencionais. Estamos em todo o
Brasil. Em São Paulo, nossos principais clientes são Eataly,
St. Marché, Emporium São Paulo, Casa Santa Luzia, Empório
Santa Maria, Varanda supermercados assim como escritórios
do Facebook, Google, Santander, BASF, Unilever, TV Globo,
Itaú, etc.
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EQUIPE
Fernando Martinelli – CEO, Ex-consultor Bain & Company, Empreendor serial, Eng. Mecatrônico c/ MBA Sorbonne
Paulo Padula – Board & Advisor, 20+ anos experiência na Ambev, Coca-Cola, Unilever e Diageo, Administrador com MBA
FGV
Eduardo Valim – CMO, Empreendedor – Founder SpediaFX,
Eng. Mecatrônico com MBA FGV
Carlos Rissati – CFO, Empreendedor e Eng. Mecatrônico, Founder Grande Oeste Med.

ESTRATÉGIA COMERCIAL E DE MARKETING
O Waker é um produto premium com alta margem e com um
preço competitivo perante o líder do mercado de energéticos convencionais, Red Bull. Contamos com canais de varejo
tradicional voltados ao público A e AB. Temos presença em
ecommerces parceiros e trabalhamos com distribuidores e operadores de food service como GRSA, Sodexo, Sapore. Nossa
estratégica de marketing é baseada na criação de influencia-

Mauro Martinelli – Controller & Advisor, Empreendedor imobiliário, Eng. Eletr., Experiência Banco do Brasil e Caixa
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