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Colecionadora 
de marcas

Leite de Colônia, Extrato de Tomate 
Etti, Zero-Cal, Detergente em pó 
Assim, Cenoura & Bronze, Melhoral, 
Estomazil, Monange, Sabonete 
Rastro, Palho de Aço Assolan. Muita 
gente conhece esses produtos. No 
entanto, o que a maioria não sabe 
é que são apenas alguns dos nomes 
que fazem parte de um portifólio 
com 85 rótulos, que se encontra sob 
o guarda-chuva da Hypermarcas, do 
empresário João Alves de Queiroz, o 
Júnior. A relação vai de amaciantes a 
desorizadores sanitários, de gelatina 
a maionese e de palhas-de-aço a 
xampus. A empresa é tida como uma 
das maiores e mais diversificadas 
companhias de bens de consumo, 
com capital 100% nacional.

Considerado um dos 
mais bem-sucedidos 
empreendedores 
brasileiros, Júnior ficou 
conhecido por ter 
criado a Arisco 
e depois tê-la 
vendida em 
2000 para a 
norte-americana 
Bestfoods por 
US$ 760 milhões. 
Dois anos depois 
dessa negociação, 
estava no 
mercado 
novamente 
com a Prátika 
Industrial. 
O reinício se 
deu com um 
investimento 

Por meio de marcas “adormecidas”, a Hypermarcas se tornou uma 
das mais diversificadas companhias de bens de consumo

de US$ 30 milhões utilizados na 
aquisição da então pequena Assolan, 
na época detida pela Unilever, e 
de pequenas fábricas de lã de aço 
em estado pré-falimentar. Depois 
de consolidar a marca, que em 
pouco tempo passou de 5% para 
25% do mercado, a empresa ganhou 
nova denominação: Hypermarcas. 
Estavam abertas as portas para 
investimentos em diversos 
segmentos.

A idéia era criar um conglomerado 
diversificado, sempre a partir 

de marcas 
“adormecidas”. 
Atualmente, 
com quatro 

unidades 

de negócios - higiene e limpeza, 
beleza e higiene pessoal, alimentos 
e medicamentos sem prescrição 
médica –Júnior, 
que raramente cria rótulos – 
os sabões em pó Sim e Assim 
são exceções -, quer continuar 
investindo na ressuscitação de 
marcas. No ano passado, por 
exemplo, após um ano e meio de 
negociação, adquiriu a DM por cerca 
de R$ 1,4 bilhão. Com o negócio, 
incorporou aos seus produtos 
nomes como Biotônico Fontoura, 
Gelol, Melhoral, Monange e Vitasay.  
Ainda como parte de seu projeto 
de comprar nomes “adormecidos”, 
recentemente a empresa anunciou 
a compra de quatro marcas da 
multinacional americana Revlon, 
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entre elas a Bozzano, e das marcas 
de gel para cabelo NY Looks e NY 
Radical.

Com a ampliação do leque de 
produtos, o objetivo é deixar a 
Hypermarcas menos exposta ao 
ataque de rivais. Um executivo da 
concorrência diz que a empresa 
pode até perder rentabilidade nos 
segmentos de higiene, limpeza ou 
alimentos, nos quais os oponentes são 
muito fortes, mas pode compensá-
la na área de medicamentos. De 
fato, as empresas que não atuam de 
forma global levam desvantagem 
pela disputa no mercado de bens de 
consumo, que se dá, invariavelmente, 
via preço. Para competir é preciso 
atingir a escala das multinacionais. 
Esse é o tipo de contenda que Júnior, 
um aficcionado por competição, terá 
daqui para frente. 

O modelo por ele empregado na 
construção da Hypermarcas – 
oferecer produtos que atendam 
de modo completo o pequeno e o 
médio comércio, de forma rápida -, 

na opinião de consultores 
econômicos, entre 
eles Nelson Barrizelli, 
professor de Marketing 
da Universidade de 

São Paulo, funciona 
bem em 

economias inflacionárias. Motivo: 
a “corrosão” do dinheiro não pode 
esperar pelo abastecimento das 
gôndolas. Vai melhor ainda em 
tempos de estabilidade, pois a 
variedade de produtos e a garantia 
de entrega e de preços são convites 
para a fidelização de pequenos e 
médios clientes. Daí a preferência 
por empórios e redes médias de 
supermercados, o que não significa 
que seus produtos deixem de ocupar 
espaços nas prateleiras dos grandes 
varejistas.

Nas avaliações de analistas 
especializados em empresas de 
bens de consumo, a Hypermarcas, 
que em abril deste ano abriu o 
capital na bolsa, vale entre R$ 4 
bilhões e R$ 6 bilhões. O dinheiro 
que virá da emissão das ações será 
utilizado na expansão dos negócios, 
contribuindo assim para transformar 
em realidade o sonho de Júnior: 
criar uma espécie de “Unilever 
brasileira”. Em 2007, a receita da 
empresa foi de R$ 1,1 bilhão. Nos 
últimos três anos, a companhia 
cresceu a uma taxa média de 52,3% 
ao ano, graças principalmente ao 
alto volume de aquisições – 15 
em seis anos – e a uma estratrégia 

agressiva de Marketing. 
E para quem acha que 
as coisas vão parar por 
aí, a empresa anunciou 
que ainda tem R$ 400 
milhões em caixa 
para gastar. Ou seja, 
deverá ir às compras 
sempre que surgirem 
oportunidades.

Cultura da 
simplicidade
A direção da 
Hypermarcas é 
composta por 
profissionais 
que saíram 

das melhores 
universidades, 

entre elas a 
conceituada 
Harvard 

Marcas 
milionárias

Com um faturamento 
anual de R$ 1,5 bilhão, a 
Hypermarcas opera cinco 
complexos industriais com 13 
diferentes linhas de produção, 
localizados nos Estados de 
Goiás, Santa Catarina, São 
Paulo e Rio Grande do Sul.
Principais marcas que fazem 
parte do portifólio:

• Alimentos: Etti, Finn e 
Zero Cal

• Higiene Pessoal: Monange, 
Cenoura & Bronze, Avanço e 
Leite de Colônia

• Medicamentos: Gelol, Doril, 
Engov, Melhoral e Biotônico 
Fontoura

• Limpeza: Assolan, Assim e Sim 

Business School. “Júnior não quis 
repetir erros cometidos na Arisco, 
por ter atrasado o processo de 
profissionalização”, diz Nelson 
Mello, presidente da empresa e 
um dos homens de confiança do 
“chefão”. Todos foram entrevistados 
por Júnior e só permaneceu quem 
mostrou que, além do conhecimento 
administrativo, tem flexibilidade 
para atuar numa empresa que cultiva 
uma cultura de simplicidade. Essa 
cultura é herança de seu pai, que 
chegou a trabalhar, quando jovem, 
como carregador de sacos em 
Ipameri, interior de Goiás.  De seus 
ensinamentos, dois foram de grande 
utilidade durante as negociações 
das  empresas incorporadas pela 
Hypermarcas. O primeiro: “nunca 
se deixe irritar durante uma 
negociação”. O segundo: “só compre 
de quem quer vender, só venda para 
quem quer comprar”.
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