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A
música sempre
rendeu um bom
ganho financeiro,
não só para os
músicosemgeral,
mas também pa-
ra os fabricantes

de aparelhos e instrumentos.
Realizando o sonho de se tor-
nar um empreendedor, dono
do próprio negócio e acredi-
tandonessenichodemercado,
FernandoMacielTavares resol-
veu montar a Amperine, mi-
croempresa que produz am-
plificadores valvulados para
guitarra compotências de 5w
até 50w. “Nomomento, estou
fazendo experimentos para
montar de 100w”, orgulha-se
o empresário, que não tem
funcionários e iniciou sua
produção em 2013.

“Também tenho uma li-
nha de pedais com os efeitos
do tipo overdrive, theremin
fuzz, delay lofi, overdrive val-
vulado ebooster. Embreve fa-
rei outros pedais com efeitos,
como o chorus e sintetizador
‘arcade’ para uso em contra-
baixo”, informa Fernando. Fe-
liz em ter o sonho realizado, o
empreendedor hoje é bastan-
te conhecido no meio e tem
seus aparelhos vendidos pa-
ra músicos em todo o país.
Ele mesmo monta todos os
equipamentos, do início ao
fim, com algumas terceiriza-
ções. “Já estou fazendo pes-
quisas para iniciar a produ-
ção de amplificadores de bai-
xo, que deve começar no
próximo mês e também pa-
ra gaita. Venho conversando
com gaitistas para desenvol-
ver uma linha de produtos
para músicos desse instru-
mento. Também faço caixas
acústicas e posso desenvol-

ver modelos específicos.”
Acreditando no sucesso de

seusprodutos, Fernando reve-
la que, futuramente, quer fa-
zer tambémequipamentosde
áudio para audiófilos e entu-
siastas. Ele acredita que odife-
rencial de seus amplificadores
e pedais esteja no fato de se-
remprodutos artesanais. “São
feitos amão, oque confere ex-
clusividade, mas, além disso,
ofereço um produto que tem
características sonoras e har-
mônicos bem proeminentes.
Também gosto de produzir
equipamentos que apresen-
tamcaracterísticas sonorasdi-
ferenciadas emrelação aqual-
quermodelo comercial.”

Sobre omercado, enfatiza:
“Atualmente, o mercado deu
uma reação ainda que discre-
ta. Durante esse tempo de
crise tive de propor a alguns
dosmeus clientes um upgra-
de de um produto de certas
características por outrasme-
lhores, como ser mais poten-
te e ter mais recursos como
boost e reverb”.

Devido à crise, o empreen-
dedor conta que o faturamen-
to, de uma forma geral, é bai-
xo. “Mas também o ramo de
instrumentosmusicais e equi-
pamentos relacionadosestávi-
vendo uma situação delicada.
Com mercado difícil e tam-
bém devido ao atual momen-
toeconômicoqueviveamúsi-
ca,muitos pais não estão colo-
cando seus filhos nas escolas
de música, o que, futuramen-
te, vejo um cenário complica-
do. A maior parte dos meus
clientes é entusiasta e toca
suas guitarras por hobby, co-
mo engenheiros, advogados,
dentistas, médicos e professo-
res, entre outros. Ele afirma
que, neste ramo, é preciso
muita determinação, perseve-

rança e melhoria da excelên-
cia, alémdeproporumprodu-
toquesedestaquedosdemais.

ESTÚDIO O publicitário Ivan
Hortaeomúsicocontrabaixis-
ta Neo Andrade sempre tive-
ram o desejo de extrapolar
suasprofissõesemergulharno
mercadocomoempreendedo-
res.Depoisdealgumaspesqui-
sas e análise sobre emqual ne-
gócio investiriam, a ideia que
mais se aproximou dos dois
foi a demontar umestúdio de
gravação, no qual poderiam
ser feitos serviçosdeprodução
de áudio para publicidade
(spot para rádio, jingles e tri-
lhas), trilhas sonoras para fil-
mes institucionais, teatro e ci-
nema, sound design, gravação
e produção musical para can-
tores, bandas e corais.

Assim nasceu, em 2002, a
produtoraÁudio40, localizada
no Bairro Belvedere. “A procu-
ramaiorépelas trilhaspara fil-
mes institucionais e gravação
de artistas”, diz Ivan, que está
no ramo desde 1999. “Sou pu-
blicitário, com pós-graduação

em marketing pela UFMG e
Fundação JoãoPinheiro. Traba-
lhei em agência até 1998. Tive
banda, toquei em bares, mas
sempregosteide fazerminhas
gravações desde a adolescên-
cia, sempre inspirado emmeu
pai, que costumava fazer mi-
xesemfitas cassetespara tocar
emcasamentos.”

No ramo desde 2002, Neo
conta que começou a tocar
contrabaixo profissionalmen-
teaos15anos. “Desdeentão to-
quei com diversos músicos.
Atualmente, façopartedaban-
da do cantor mineiro Tadeu
Franco. Conheci o Ivan Horta
e, juntos criamos, a Áudio 40.
Confesso que sempre quis in-
vestir e trabalhar na área de
produçãomusical”, diz.

ASSESSORIA Robson Franco
também conseguiu realizar o
velho sonho se se tornar um
empreendedor. Há 19 anos,
montou a Franco Consultoria,
empresaquehoje fazpartedo
Núcleo de Apoio Empresarial
(NAE). A Franco Consultoria
evoluiu e atualmente é a base

do NAE. “Percebemos que as
empresas precisavam de as-
sessoria em várias áreas e que
elas se interagem para que o
sucesso seja alcançado. O nú-
cleo éumconjuntode empre-
sas que, nummesmo local, as-
sessora o pequeno e o médio
empresários nas áreas finan-
ceiras, jurídica, comercial, pu-
blicidade, qualificação e asses-
soria de imprensa.”

Para semanternomercado,
a única regra é se reinventar a
cada dia. A Franco Consultoria
percebeuqueopequenoemé-
dioempresário têmmuitasne-
cessidadesequeagestãofinan-
ceirapor si sónão consegue re-
cuperarouajudarumaempre-
sa a se recolocar no mercado.
“Um conjunto de ações, como
qualificação empresarial, ma-
rketing, publicidade, gestão co-
mercial e jurídica, bemdirecio-
nada pelasmetas da gestão fi-
nanceira, podem ser bem efi-
cientesquandotrabalhadasem
sintonia”, ressalta Robson, que
contacomsetecolaboradorese
18clientesemcarteira.Elereve-
la que o faturamentomensal é
naordemdeR$85mil.

“Omercado está retraído e
muito desconfiado, mas acre-
ditamos que, depois das elei-
ções, independentemente de
quemganhe,hajaumareação.
Este ano só espero que a eco-
nomia não regrida. Para 2019,
esperoqueomercado reaja de
formamais significativa”, afir-
ma o empresário. “Para este
ano, considero o faturamento
satisfatório, mas de acordo
com a demanda criada pelas
açõesdoNAE, esperamos cres-
cimentode 35%para 2019.” As
empresas que formam o NAE
são: FrancoConsultoria, EFEM-
MG, De Almeida Advogados
Associados, Sílvia Fernandes –
Assessoria de Imprensa e TD –
Publicidade eMarketing.
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Fernando
Tavares montou
a Amperine,
que produz
amplificadores
valvulados para
guitarra
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Há 19anos, Robson Franco realizouo sonhode se tornar empreendedor e criouumaconsultoria


