
1,2 milhão para a inauguração do espaço Speciale Adega
& Emporium, no bairro de Vila Maria, zona norte de São
Paulo. Trata-se de um modelo de negócio que oferece
produtos de alto valor agregado e é voltado para donos de
pequenos hotéis, restaurantes e cafés, pois integra
bebidas, alimentos e produtos como acessórios, uten-
sílios e miniadegas climatizadas. "O Speciale é um con-
ceito inovador, pois oferece aos nossos clientes um crite-
rioso sortimento de produtos diferenciados, que são
referências no segmento gastronômico e a preços com-
petitivos. O objetivo é oferecer aos nossos clientes a

oportunidade de melhorar a oferta para seus consumi-
dores finais", afirma Rubens Batista Júnior, presidente
do Makro no Brasil.

EXPANSÃO DO CONCEITO
Para dar continuidade ao conceito inaugurado no ano

passado, o Makro investiu R$ 5 milhões na ampliação do
espaço Speciale Adega & Emporium para as lojas de São
Bernardo e Campinas, no Estado de São Paulo, e do bair-
ro do Butantã, na capital paulistana. A abertura dessas
novas frentes de negócios faz parte da estratégia traçada
pela empresa para solidificar a presença do Makro na
América do Sul e, em especial, no Brasil.

"Os resultados têm sido bons. Na primeira loja nós
dobramos a venda de vinhos e tudo que estava em volta.

m 2008, o Makro, maior atacadista brasi-
leiro, investiu R$ 194,8 milhões em seu
plano de expansão e a abertura de oito novas
lojas. Desse montante, o grupo destinou R$



É claro que ainda precisamos avaliar melhor esse mode-
lo de negócio, mas, sem dúvida nenhuma, o projeto é
continuar a expansão do conceito. Se tudo der certo,
vamos abrir pelo menos mais cinco unidades no ano que
vem", confidencia Rubens.

MIX DE PRODUTOS
As lojas Speciale contam com adega climatizada,

charutaria, sortimento de embutidos, defumados, queijos,
temperos e especiarias, chocolates finos e cafés especiais,
e uma cozinha experimental com capacidade para 120
pessoas para cursos de capacitação de clientes em
Gastronomia e Enologia. Destaque para a adega, que ofe-
rece mais de l .000 rótulos de vinhos nacionais e importa-
dos, de países como: França, Itália, Portugal, Espanha,
Chile, África do Sul, Austrália, Argentina, entre outros.
Além disso, os clientes encontram outros tipos de bebidas
nacionais e importadas, como cachaças, conhaques,
águas especiais, saques, tequilas, uísques e vodcas. "Na
loja é possível encontrar produtos que vão de R$ 12,00 a
R$ 12 mil, pois temos grande variedade e trabalhamos
com quase todas as grandes marca nacionais (20% a
30%) e importadas (70% a 80%)", afirma o executivo.

ATENDIMENTO AOS CLIENTES
Outro diferencial é a preocupação constante com o

atendimento aos clientes. Prova maior disso é a presença
de consultores especializados no ponto de venda, para
orientar a melhor compra dos produtos considerando a
harmonização entre o cardápio e a carta de vinhos, por
exemplo. "Aqui não vendemos somente os produtos, mas
oferecemos o serviço. E para isso, temos consultor nas
lojas a todo o momento. O objetivo é oferecer serviço de
alto nível, agregado a um produto de ótima qualidade",
destaca Rubens. Além dos profissionais rigorosamente
bem treinados para o atendimento especializado, o ponto
de venda conta com modernos terminais touch-screen,
onde o cliente tem a opção de conhecer melhor os produ-
tos e saber, por exemplo, detalhes como procedência da
safra, além de obter informações sobre harmonização
entre pratos e bebidas.

LAYOUT DA LOJA
Além da sofisticação e a variedade do portfólio, o

Makro elaborou para as lojas Speciale um conceito de
espaço que combina clássico e contemporâneo. No ambi-
ente escuro e com forro em arcos, característico das caves
européias, foram utilizados acabamentos em madeira e
tijolo, que remetem às sensações das tradições do vinho.
No entanto, o toque moderno do projeto aparece na apli-
cação de mosaico de ladrilho hidráulico no piso, na parede
e no desenho diferenciado dos expositores ondulados.

O espaço de degustação e eventos possui, em uma das
paredes, aplicação de pintura especial, com efeito mar-
morizado. Na entrada do espaço de eventos existem dois
totens de madeira, onde também são disponibilizados
vinhos para degustação.

Presente no Brasil na 37 anos, o Makro faz parte do
grupo holandês SHV e possui a maior cobertura do setor
no território brasileiro, com 70 lojas, espalhadas em 22
Estados, além do Distrito Federal, e trabalha com uma
oferta de produtos desenvolvida especificamente para as
necessidades de seu público, por meio de marcas líderes
e de suas marcas próprias. Além disso, o grupo conta
com 67 restaurantes e 28 postos de combustíveis espa-
lhados pelo país. Com investimento projetado de R$ 240
milhões e um plano de expansão de dez novas lojas até o
final de 2009, a rede pretende fechar o ano com 75 lojas.
"Este ano é bastante estratégico para a companhia, pois
estamos crescendo em vendas, gerando novos negócios e
capacitando nossos clientes. Além disso, vamos entrar
em dois novos Estados, em que ainda não atuamos,
Tocantins e Acre, faltando apenas Amapá e Roraima, que
ficarão para 2010", finaliza o presidente.
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