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Bastam dez minutos de conversa para o empresário Fabio Cutait atropelar dois paradigmas 
erigidos nos últimos anos por magos globais de gestão corporativa. Ele fala com entusiasmo sobre 
as perspectivas de seus negócios, e reforça que o otimismo é resultado do sucesso de um 
processo de diversificação de atividades que vem sendo liderado por ele e seus quatro filhos na 
empresa da família, a M.Cassab. 
 
Capaz de causar arrepios em quem prega a concentração do foco e a profissionalização do quadro 
diretivo em uma companhia, Cutait se orgulha da surpresa do interlocutor. E arremata: "É com 
base nessa receita que nosso faturamento vem crescendo nos últimos anos e deve alcançar R$ 
280 milhões em 2003, ante os R$ 230 milhões de 2002". 
 
De seus vários ramos de atuação, organizados em quatro unidades de negócios, talvez o mais 
conhecido seja a rede de utilidades domésticas Spicy, voltada para um público de maior poder 
aquisitivo. Mas a M.Cassab também vem crescendo em produtos químicos e nutrição humana e 
animal, além de operar em construção civil. Exceto por esta última, as vendas são crescentes e há 
investimentos em expansão em todas as demais unidades. 
 
Cutait também não inclui a construção civil nos números de faturamento da empresa. Para ele, os 
quatro imóveis de propriedade da empresa em pontos valorizados da capital paulista são apenas 
uma "reserva de valor". Fiel aos ensinamentos do sogro - Mansur Cassab, um dos fundadores da 
empresa, há 75 anos que se completarão no fim deste -, Fabio Cutait afirma que prefere não 
confiar integralmente em reservas financeiras. 
 
Das três unidades restantes, a de nutrição animal respondeu por cerca de 40% do faturamento da 
M.Cassab em 2002, ano em que a novidade na área foi o início da produção de ração 
micropeletizada para suínos. Nesse projeto, que ganhou uma unidade fabril no complexo da 
companhia na zona sul de São Paulo, foram investidos cerca de R$ 1,5 milhão, incluindo pesquisa, 
desenvolvimento, equipamentos e marketing, conforme Mario Sergio Cutait, diretor da unidade. 
 
Nessa unidade, as operações inicialmente eram limitadas à importação de microingredientes que 
compõem vitaminas, aminoácidos, minerais, promotores de crescimento e medicamentos. Hoje, a 
empresa mistura esses ingredientes (a maior parte ainda importada) e oferece um cardápio de 
350 fórmulas para bovinos, eqüinos, aves e suínos. 
 
Outra fatia de 40% do faturamento de 2002 veio da área química, onde estão acomodados os 
negócios de nutrição humana, farmacêuticos e cosméticos. No primeiro caso, a M.Cassab importa, 
mistura e fornece aditivos, conservantes, corantes, vitaminas, acidulantes e misturas vitamínicas 
para o enriquecimento de alimentos, como biscoitos, achocolatados, leite e cereais. Aqui, a 
companhia está de olho na nova regulamentação que obrigará os moinhos brasileiros a enriquecer 
com ferro e ácido fórico a farinha de trigo. 
 
Na segunda frente da área química, a farmacêutica, a empresa trabalha ingredientes e princípios 
ativos de vitaminas, grande parte também importada. 
 
Mas é no ramo de cosméticos que está o principal projeto de expansão da unidade de negócios. 
"De um ano para cá estamos investindo em especialidades, pesquisando formulações novas que 
já estamos começando a vender", diz o empresário. A unidade química recebe aporte médio de 
US$ 1 milhão por ano, segundo seu diretor, Victor Cutait Neto. 
 
No segmento de utilidades domésticas, 99% importadas de países como a França, a M.Cassab 
pretende dar continuidade, em 2003, à ampliação da rede da Spicy pelo país.  



Hoje são 16 lojas nas cidades de São Paulo, Campinas, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e 
Brasília. Fortaleza deve ganhar uma loja em junho e novas oportunidades estão sendo estudadas, 
desde que em cidades de mais de 1 milhão de habitantes. 
 
Apesar de não poder ser mais taxada apenas como trading, sem as importações a M.Cassab pára. 
E, com o câmbio elevado, a receita de Fabio Cutait para não perder dinheiro é simples: repassar 
as variações aos preços finais sempre que possível. Exceto nas lojas Spicy, onde "não podemos 
fazer correções todos os dias". 
 
Mas, de acordo com ele , para quem nos últimos 75 anos passou por maxidesvalorizações, 
sobrevalorizações, planos econômicos e trocas de moeda, o cenário atual é até tranqüilo. E o 
hedge dos Cutait contra as oscilações do dólar são justamente a diversificação e a administração 
familiar. "Ás vezes perdemos em uma unidade, mas ganhamos em outra. E ninguém é cobrado 
por problemas que podem ser passageiros. Trabalhamos em harmonia e não somos uma tribo, em 
que todos vão atrás do cacique". 
 
O futuro próximo da M.Cassab também prevê exportações de rações animais para os demais 
países do Mercosul e a ampliação do escritório da China, onde já há uma equipe trabalhando. 
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