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Cátia Luz

Não tem a sofisticação da Spicy,
rede de utensílios domésticos
do grupo, nem o jeitão moderni-
nho da loja conceitual dos brin-
quedos Lego, que também faz
parte do conglomerado. O novo
negócio da M.Cassab está em
uma fazenda. Em Rifaina (SP), o
grupo, que faturou no ano passa-
do R$ 680 milhões, está tirando
do papel sua mais recente apos-
ta: a criação de peixes e a constru-
ção de um frigorífico.

“A ideia é dominar todo o pro-
cesso: da produção à comerciali-
zação de produtos como filés
congelados ou empanados para
supermercados e restaurantes”,
diz Victor Cutait Neto, diretor
da M.Cassab, que divide com
dois irmãos, a irmã e o cunhado o
comando da empresa, fundada
pelo avô, em 1928. Seu pai, Fabio
Cutait, faz parte do conselho.

A estreia em novos mercados
é corriqueira. O grupo, que come-

çou com a produção de café, hoje
conta com mais de uma dezena
de negócios. Da distribuição dos
brinquedos da Lego no Brasil e
de utensílios domésticos no va-
rejo à exportação de cosméticos.
Do fornecimento de insumos pa-
ra a fabricação de ração animal à
formulação de concentrados pa-
ra fabricantes de bebidas e ali-
mentos. Na maior parte dos ne-
gócios, o grupo atua como um
importador. E 80% das receitas
vêm da área química.

Para explicar a busca contí-
nua por novos segmentos e justi-
ficar as 14 áreas de negócios, Vic-
tor Cutait recorre a um lema da
família: “Passado é história, não
é garantia”. “A diversificação
não representa um risco, desde
que a estratégia de cada negócio
seja bem conduzida”, diz Leonar-
do Araújo, professor de Marke-
ting da Fundação Dom Cabral.

No caso da criação de peixes
– mais especificamente tilápias
–, foi o mercado potencial no
País que motivou o investimen-
to do grupo. “O consumo per
capita por ano de pescados no
Brasil é de cerca de 9 kg, contra
22,5 kg na China, por exemplo”,
explica o oceanógrafo Sílvio Ro-
mero Coelho, chamado pelo
grupo para comandar a nova uni-

dade. Para testar os canais de
comercialização, o grupo come-
çou a importar no início do ano
conservas de pescados, que já
estão à venda em 28 pontos de
venda em São Paulo. A produ-
ção própria, que vai começar
com 10 toneladas/mês, deve che-
gar ao mercado no último tri-
mestre do ano, sob a marca Fi-
der. A expectativa é que, em
dois anos, atinja 300 toneladas/
mês. Segundo Coelho, a vanta-
gem da aquicultura é permitir
que a produção seja padroniza-
da, rastreada e constante.

Attílio Leardini, fundador da
Leardini, com vendas de 25 mil
toneladas de pescados por ano,
diz que a notícia do novo con-
corrente não incomoda. “Em
um mercado pulverizado e de
muita informalidade, grandes
empresas fazem bem”, afirma.
“Só espero que eles cheguem
com a tecnologia necessária pa-
ra serem competitivos em qual-
quer lugar do mundo”. Segun-
do Leardini, há uma diferença
no preço do quilo do filé de tilá-
pia no País em comparação
com outros mercados. “No Bra-
sil, varia entre R$ 12 e R$ 18. No
mercado internacional, é mais
barato: está entre US$ 2,50 e
US$ 6.”

Grupo M.Cassab, dono de
mais de uma dezena de
negócios, entre eles a
rede Spicy, estreia no
mercado de pescados
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Rede europeia abre loja em NY, onde nem
mesmo o rival americano conseguiu entrar

A ofensiva da
alemã Aldi
na terra do
Walmart

Brinquedo, vitamina, panela ou peixe.
Eles vendem isso e mais um pouco
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Thomas Schulz
DER SPIEGEL

A loja tem uma atmosfera alegre,
arejada e iluminada. Até os cai-
xas sorriem. Mas, em última aná-
lise, os fregueses estão ali pelo
mesmo motivo que os leva aos
mercados desta rede em Berlim
e Bremen: o poder de atração da
promessa feita num cartaz que
pende da porta da frente: “Nos-
sos produtos são em média 45%
mais baratos do que nas outras
cadeias de supermercados”.

Recentemente, Nova York ga-
nhou seu primeiro supermerca-
do Aldi e, com isso, a rede alemã
de mercados baratos conseguiu
fincar sua bandeira no centro
mundial do consumo. O Wal-
mart, cadeia dominante de gran-
des mercados nos Estados Uni-
dos, teve seu avanço contido até
o momento por não permitir a
sindicalização de seus funcioná-
rios. Mas a rede Aldi, bem me-
nor, que também proíbe a sindi-
calização, conseguiu entrar no
mercado sem atrair a mesma rea-
ção negativa do concorrente
americano.

A loja da Aldi, aberta em feve-
reiro, fica um pouco escondida

nos arredores da metrópole, den-
tro do mais novo shopping cen-
ter do Queens.

Trata-se de um ponto conside-
rado de prestígio na sub-região
da cidade, ao lado das 10 pistas
da Long Island Expressway que
leva a Manhattan. A cadeia ale-
mã espera atrair fregueses curio-
sos que passem a pé por ali. Seus
funcionários escreveram as pala-
vras “Sacolão e Mercado” nos lu-
minosos da fachada.

Virada. A Aldi está presente
nos EUA desde 1976. Muitas das
lojas tinham uma aparência des-
leixada, e seu público alvo era for-
mado pelos americanos mais po-
bres. Mas, com a crise financei-
ra, de 2008, a taxa de desempre-
go aumentou entre a classe mé-
dia. E aqueles que encontraram
novos empregos tiveram de acei-
tar salários mais baixos. Gastar
menos com as compras tornou-
se, portanto, uma necessidade
para muitos americanos.

A Aldi enxergou neste contex-
to uma oportunidade. E, desde o
início da crise, abriu cerca de 100
lojas em todo o território ameri-
cano a cada ano. O que deve se
repetir em 2011. Ao todo, a ca-

deia alemã opera cerca de mil lo-
jas em 31 Estados, que vão do Te-
xas a Connecticut. Com vendas
anuais de US$ 8 bilhões, a Aldi é
pequena se comparada a uma

das maiores varejistas dos EUA,
a Kroger, cujas vendas anuais so-
mam US$ 77 bilhões. E quase in-
significante na comparação com
o Walmart, com suas vendas

anuais de US$ 260 bilhões. Mas
está crescendo rapidamente: em
2008 e 2009, as vendas apresen-
taram aumento de dois dígitos
em cada um desses anos.

A loja de Nova York é apenas
um primeiro posto avançado na
cidade. “Estamos à procura de
outras oportunidades na metró-
pole”, diz Bruce Persohn, geren-
te regional da empresa. Duas no-
vas filiais serão abertas ainda es-
te ano, uma no Bronx e outra em
Long Island, nos subúrbios.

Cultura. Ainda assim, os ameri-
canos precisam se acostumar à
mentalidade poupadora dos ale-
mães. Produtos em caixas empi-
lhadas umas sobre as outras? Es-
tranho. E ensacar as próprias
compras depois de passar pelo
caixa? Um acinte. Atrás dos cai-
xas há uma placa dizendo: Você
cuida das sacolas, nós reduzi-
mos os preços.

O principal obstáculo para o
avanço da Aldi no Novo Mundo,
entretanto, é a lealdade dos ame-
ricanos às grandes marcas: a so-
pa vendida deve ser Campbell e
o catchup, Heinz. Como nas lo-
jas alemãs, quase 95% dos produ-
tos nas filiais dos EUA são da pró-
pria marca da rede e, portanto,
desconhecidos para os america-
nos. Mas, com sua abordagem es-
partana, a empresa consegue ofe-
recer preços mais baixos que os
concorrentes.

No Meio-Oeste, a Aldi conse-
gue ser de 15% a 20% mais barata
do que o Walmart, e de 30% a
40% mais barata do que os super-
mercados locais, de acordo com
estudos de especialistas na in-
dústria. Nos EUA, este também
pode ser um fator decisivo.

“No fim das contas, mostarda
é mostarda. Não me importo
com a marca estampada na em-
balagem”, diz a consumidora Ch-
ristine Diaz. Ela coloca as com-
pras que ela mesma ensacou no
porta-malas do carro. Christine
diz que sua situação financeira
não é ruim, mas que o momento
é de incerteza. “Quero poupar
mais”, diz ela.

A Aldi aposta que essa atitude
prevalecerá entre os nova-iorqui-
nos. As lojas da Aldi nos EUA cos-
tumam ter poucos caixas. A pri-
meira loja aberta em Nova York
conta com 14 caixas. / TRADUÇÃO

DE AUGUSTO CALIL
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Espartano.
A loja de NY
é moderna,
mas é o
consumidor
que embala
suas
compras

Em família.
Victor Cutait
Neto e seus
irmãos
dividem o
comando da
M.Cassab

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 abr. 2011, Negócios, p. N7.




