
Em ritmo frenético, a interiorana Marilan encosta na Nestlé  
Daniele Madureira 
 
Os 2,3 mil funcionários da Marilan, fabricante de biscoitos de Marília, cidade do oeste paulista 
situada a 450 km da capital, têm apenas meia hora de almoço. Tanta rapidez contrasta com o 
aspecto interiorano do lugar - ruas arborizadas, nada de buzinas, poucos motoboys, prédios bem 
pintados e calçadas seguras. Embora a fábrica de biscoitos seja circundada de verde e tenha 
tanques de carpas, o ritmo é outro: próxima de atingir a capacidade total, a Marilan trabalha com 
três turnos de oito horas diárias, durante seis dias por semana, para dar conta de produzir 1 
milhão de pacotes de biscoitos que chegam às gôndolas todos os dias.   
 
Até o final do ano, o frenesi só aumenta: o objetivo é ultrapassar a Nestlé e se tornar a segunda 
colocada no ranking nacional de biscoitos, só perdendo para a gigante do Nordeste, a M. Dias 
Branco.   
 
"Nós nunca estivemos tão próximos disso", diz o diretor presidente da Marilan, Jailton de Abreu. 
Com faturamento de R$ 420 milhões em 2007, 15% acima do ano anterior, a Marilan tem 7,4% 
do mercado de biscoitos (ver tabela). A empresa caiu três décimos em relação a 2006, mas 
avançou sobre a Nestlé, de quem guarda agora apenas dois décimos de distância (em 2007 a 
participação da Nestlé regrediu seis décimos).   
 
Bastante pulverizado, o mercado de biscoitos engloba cerca de 600 empresas em todo o país e 
vem enfrentando estagnação, com tendência de queda. Segundo a Nielsen, o consumo caiu 3% 
em volume em 2007, com ligeira alta de 2% em valor. O cenário já acendeu a luz amarela no 
comando da Marilan. "Vamos diversificar a produção, partindo para outras categorias até 2009", 
diz Abreu. Ele não revela quais são as alternativas, mas tende a ser algo próximo dos produtos 
que estão mordendo um bom naco do mercado de biscoitos: chocolates, barrinhas de cereais, 
pães e bolos industrializados.   
 
E não precisa ser com fabricação própria. "Podemos terceirizar a produção", diz Abreu, que 
também indica outras possibilidades para garantir a expansão da companhia, fundada em 1957. 
"A Marilan colocou executivos no comando da empresa e está preparada para uma possível 
abertura de capital", diz ele, deixando claro que os boatos de que a fabricante estaria sendo 
vendida para alguma das grandes competidoras do setor, como Bauducco ou Arcor, não têm 
fundamento. "Houve épocas em que chegamos a receber uma proposta a cada dois meses, mas a 
família está convicta que há espaço para crescer sozinha".   
 
Neste ano, por exemplo, a meta é crescer mais 15% em faturamento e 5,2% em volume. "Como 
já estamos trabalhando com 86% da capacidade instalada, vamos investir até R$ 15 milhões para 
substituir alguns equipamentos e aumentar a produtividade", diz Nicanor Guerreiro Filho, gerente 
de marketing. No lançamento de produtos e em campanhas, serão injetados mais R$ 8 milhões, 
afirma Guerreiro Filho. O crescimento vem do mercado interno, com destaque para o Nordeste, 
mas também das exportações para 35 países, que consomem hoje 5% da produção. "Há uma 
linha de wafer exclusiva para abastecer Angola", afirma o gerente industrial, Écio Vidotti Filho.   
 
Ao todo, são 14 linhas de produção, que abastecem 24 mil clientes diretos mantidos pela empresa 
em todo o país. Em 2003, essa marca estava em 16 mil clientes. O grande salto dos últimos cinco 
anos esteve no atendimento às grandes redes de varejo. "Estávamos praticamente fora dos super 
e hipermercados das capitais", lembra Abreu. Outras medidas foram tomadas para que a empresa 
conquistasse espaço, enquanto o mercado de biscoitos começava a patinar: além de uma unidade 
de negócios específica para atender as grandes redes, criou outras unidades para trabalhar o 
interior paulista, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Goiânia e o comércio exterior.   
 
Agora, o próximo passo é trabalhar o canal tradicional ou "varejinho" - os pequenos comerciantes 
com apenas um caixa (check-out). "Podemos vir a trabalhar com vendedores terceirizados 



(brokers)", diz Abreu. Hoje, o canal tradicional e os pequenos supermercados, de até quatro 
check-outs, representam 30% das vendas. "Há muito espaço para crescer neste segmento", 
completa Guerreiro Filho.   
 
A julgar pelos planos da companhia, o almoço continuará sendo de meia hora. Uma ironia para os 
trabalhadores de Marília, auto-intitulada "capital nacional do alimento", por ter na indústria 
alimentícia a sua principal atividade, responsável por cerca de 40% do PIB local.   
 

 
Leia mais: 
 
Família Garla passou a gestão a profissionais  
Daniele Madureira 
 
No início da década, a família Garla, dona da Marilan, decidiu tornar a administração profissional. 
Contratou a Bernhoeft Consultoria, especializada na gestão de empresas familiares, para 
desencadear um trabalho de governança corporativa.   
 
"É uma iniciativa louvável, em se tratando de uma média empresa do interior do país", afirma 
Alexandre Martins, presidente da Associação das Indústrias de Alimentos de Marília (Adima). Na 
cidade, a Marilan é uma das maiores indústrias do segmento, ao lado de Nestlé, Dori, Bel e Spaipa 
(engarrafadora de Coca-Cola e Kaiser).   
 
Depois do fundador, Maximiliano Garla, o comando da empresa passou pela mão dos seus três 
filhos: José Rubens, José Carlos e José Geraldo. Este último presidiu a companhia até passar o 
cargo a Jailton de Abreu, em maio de 2006. Prata da casa, Abreu entrou na Marilan em 1970, 
como escriturário. "Hoje a Marilan pertende à holding Garla Participações", afirma Abreu.   
 
Segundo Wagner Teixeira, sócio da Bernhoeft, a primeira medida foi criar um código societário, 
que separou o que era da família do que estava sob a posse da empresa. "Na nova estrutura de 
governança da Marilan, a família foi dividida em três núcleos, um de cada herdeiro direto, que 
compõem o conselho societário da companhia", afirma Teixeira. O conselho societário - que 
administra, por exemplo, imóveis da família, com total independência em relação à empresa - 
compõe o conselho de administração da Marilan.   
 
Este último é formado por seis membros: os três irmãos Garla, um conselheiro independente, 
Abreu e Maximiliano Garla.   
 
Hoje, aos 85 anos, o fundador é o único membro da família que faz questão de comparecer todos 
os dias à empresa. Na Marilan, ele tem uma sala própria, situada próxima à presidência. Da sua 
cabeça, não saíram só estratégias de vendas e planos de expansão. Foi dele a iniciativa de 
patrocinar o time de futebol local, o MAC, que hoje está na primeira divisão do campeonato 
paulista. (DM)   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 fev. 2008, Empresas&Tecnologia, p. B1. 


