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SEBRAE 40 ANOS. 
O NEGÓCIO É ACREDITAR.

Rosa Eufrásio, proprietária do
Restaurante Cabana do Lago, Palmas/TO.
Acesse o QR code e assista ao vídeo.

Sua empresa só cresceu porque você 
acreditou. E, em todos os momentos, 
o Sebrae sempre acreditou junto. 
Nadou com você contra a correnteza 
e comemorou cada conquista. Junto 
com você, a gente também vê que a sua 
empresa pode muito mais. Exportar, 
inovar e conquistar novos mercados 
em um planeta de oportunidades. Basta 
acreditar e continuar contando com um 
parceiro que também acredita.

no meu esforço,
no meu conhecimento,

no meu poder de negociação,

no impossível.

“Qualquer
empresa pode
ter produtos
com a própria
marca desde
que crie uma
estratégia”
Roberto Nascimento,
diretor da agência Target

“Resolvemos
lançar a água
mineral com o
nome do Grupo
Wood´s para
fortalecer a
empresa”
Rafael Setrak,
empreendedor

Estratégia faz
partedosplanos
dospequenos

JF DIORIO/ ESTADÃO

Ter seu logotipo estampado no
rótulo de diversos produtos não
é estratégia usada apenas por
grandes companhias. Pequenos
e médios estabelecimentos tam-
bém seguem a tendência de valo-
rizar a própria marca. É o caso,
por exemplo, da Pizzaria Speran-
za. O restaurante, localizado em
São Paulo, vende seu ‘próprio’ vi-
nho desde 1998 e também inves-
te no azeite e geleias Speranza.

A pizzaria é uma das mais tradi-
cionais de São Paulo – foi funda-
da em 1958 por Dona Speranza e
Francesco Tarallo. Quando a ca-
sa completou 40 anos, surgiu a
ideia de lançar um produto pró-
prio. “Pizza combina com vinho
e acabamos criando uma marca
de bebida com quatro tipos de
uva”, conta o diretor do restau-
rante, Celso Cassas. “Fizemos
uma pesquisa em diversas viníco-
las e a que mais chamou a nossa
atenção foi a Salton”, relata o
executivo, revelando um pouco
sobre como foi a escolha do for-
necedor do vinho.

No aniversário de 50 anos, foi
lançada uma série comemorati-
va com 6 mil garrafas e, neste
ano, foi a vez do Speranza Patri-
mônio – mais uma opção da bebi-
da para o cliente. “Para o ano que
vem, estamos negociando uma
parceria com dois produtores ita-
lianos. Os nossos vinhos são os
mais vendidos e tem gente que
compra de caixa”, diz Cassas.

A pizzaria vende em média en-
tre 4,5 mil e 5 mil garrafas todos
os anos. O sucesso da linha fez a
pizzaria lançar, em 2004, dois ti-
pos de azeite e seis tipos de ge-
leia. “A ideia surgiu porque os
clientes sempre perguntavam so-
bre os produtos que usamos,
quem são nossos fornecedores.
Aí resolvemos lançar o azeite e a
geleia. É uma forma de fortale-
cer a marca da pizzaria”, afirma
o administrador do local.

Para Roberto Nascimento, di-
retor da agência Target e especia-
lista em marcas próprias, qual-
quer empresa – não importa o
porte – pode ter produtos que
levem sua marca. Mas antes é
preciso elaborar uma estratégia
que contemple todas as etapas
do processo. “É simples, mas
não é só colocar o nome no rótu-
lo”, alerta Nascimento.

Planejamento. Por isso mes-
mo, Roberto Nascimento acon-
selha o pequeno empresário a es-
tudar sobre o que é necessário
fazer para agregar valor a sua
marca e torná-la ao mesmo tem-
po sustentável e perene. “Nos úl-
timos cinco anos, aumentou
muito o número de pequenas e
médias empresas investindo nes-
sa estratégia como forma de au-
mentar a rentabilidade, fidelizar
o consumidor e se diferenciar da
concorrência”, pontua o especia-
lista no segmento.

Além de formular um plano pa-
ra criar uma marca própria con-
fiável, o pequeno empreendedor
precisa pensar sempre na quali-
dade. Por isso, é importante esti-
pular critérios rígidos de seleção
dos fornecedores. É importante
ainda pensar muito a respeito da
embalagem e até mesmo sobre
como será o atendimento do con-
sumidor no ponto de venda.

Variedade. A Fazenda Dona Ca-
rolina, localizada entre Itatiba e
Bragança Paulista, no interior de
São Paulo, também investe em
produtos com o nome do local.
“O nosso hotel tem uma loja de
objetos personalizados. Os hós-
pedes têm interesse em levar
lembranças do local”, relata a as-
sistente de direção da empresa,
Juliana Stefani Siqueira.

Na lista de objetos personali-
zados estão difusores, aromati-
zadores de ambiente, chinelos,
camisetas, boné, bichinhos de

pelúcia, cafés, cachaças e doces.
“É uma forma dos visitantes lem-
brarem da nossa marca”, com-
pleta Juliana Siqueira. Para 2013,
a executiva planeja o lançamen-
to de novos produtos e mais mo-
delos de roupas.

A Aromas e Cia, da empresária
Rosana Hollo, fornece produtos
tanto para grandes quanto para
pequenas empresas. “Ter op-
ções com marca própria não é
coisa só para grande lojistas”,
conta Rosana, que vende os aro-
matizadores para hotel, loja de
bijuterias e móveis. Como dica,
Rosana aconselha o pequeno lo-
jista a testar antes a aceitação
dos consumidores em relação ao
produto para depois investir no
rótulo próprio. “É uma tendên-
cia mesmo as pequenas investi-
rem nesse mercado”, afirma a
empreendedora.

O ramo de atuação de quem
coloca dinheiro no segmento é
bem variado. Prova disso é o

exemplo do Grupo Wood´s, que
administra sete baladas sertane-
jas. O produto escolhido para le-
var a marca do grupo foi a água
mineral. “Percebemos que o pes-
soal pedia muita água na saída,
na hora de pagar a conta, e resol-
vemos lançar para fortalecer a
nossa marca”, diz o sócio-dire-
tor do grupo, Rafael Setrak.

A água é produzida pela empre-
sa Ouro Fino e envasada em em-
balagem Tetra Pak, que conser-
va melhor o líquido. Antes de co-
locar o produto à disposição em
todas as unidades, porém, a em-
presa preferiu realizar um teste.
O projeto-piloto começou na
unidade de Curitiba, no Paraná,
mas deve chegar nas demais uni-
dades mantidas pela empresa
até fevereiro do próximo ano.
Em média, cada casa do Grupo
Wood´s vende entre 4 mil e 6 mil
garrafinhas de água todos os me-
ses. O valor do produto oscila en-
tre R$ 4 e R$ 5 cada.

Novidade. Celso Cassas negocia com italianos o lançamento de novos vinhos da pizzaria
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2012, PME: pequenas e médias empresas, p. X5.




