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Spicy desenvolve produtos com marca própria para driblar oscilações do câmbio  
 
Depois dos supermercados, chegou a vez do comércio lançar produtos com marca própria. No 
caso das grandes redes de supermercados, que têm hoje 20 mil itens com marcas próprias ou 5% 
daquilo que vendem, o que pesou foi a queda de braço com fornecedores. No comércio é a 
substituição de importados por nacionais que incentiva esse movimento. A sofisticada rede de 
utensílios de cozinha Spicy, por exemplo, já tem 10 itens com marca própria nas suas lojas. É 
assim, diz a empresária Angela Cutait, que a rede espera alimentar o desejo de brasileiros das 
classes A e B, de ter uma cozinha bem equipada.  
 
Hoje, diz Angela, 5% dos artigos da rede Spicy são nacionais, de marca própria. Do restante, 90% 
são de artigos importados e outros 5%, nacionais.  
 
Ela reconhece que a participação da marca própria ainda é pequena, mas diz que irá crescer. 
"Temos de aliar qualidade e design para não fugir do conceito que a marca registrada da Spicy, de 
produtos sofisticados para culinária. E as empresas nacionais investiram muito pouco em itens 
para culinária nos últimos anos." Entre os artigos que já levam a marca própria estão aparelhos 
de jantar em porcelana, garrafa metálica para chantilly com capacidade para meio litro, café em 
grão ou em pó e até kit caipirinha. Em breve, serão lançadas espátulas e formas em silicone, e 
também café em sachê.  
 
Entre os produtos de marca própria, o grande sucesso é, diz Angela, a linha com xícaras de café 
Orbital, desenvolvidas com exclusividade pela escultora paulista Sara Rosenberg, com pires em 
formato inédito no mercado. "Só agora o brasileiro está investindo mais em utensílios domésticos, 
descobrindo o prazer de cozinhar e receber amigos em casa, tendência que percebemos no 
exterior e que nos motivou a abrir a rede", diz ela. A Spicy nasceu em São Paulo em 1996 e hoje 
tem 16 lojas. Já tem lojas no Rio, em Salvador e em Brasília (são duas, as únicas em regime de 
franquia) e se prepara para inaugurar a primeira em Fortaleza.  
 
A rede Spicy é a ponta mais visível e de varejo do grupo M. Cassab, de importação e exportação, 
com faturamento de R$ 280 milhões no ano passado.  
 
Mas Angela diz odiar números e não revela quanto a rede de lojas corresponde no negócio da 
família. Mas afirma, orgulhosa, que as vendas cresceram 35% em 2002 em relação a 2001, 
mesmo com a alta do dólar. E a expectativa para este ano não é muito diferente. Um dos fatores 
que estimulam as vendas da rede Spicy, ela revela, é o projeto Cooking with Spicy!, noites 
gastronômicas, onde chefes de cozinha dão cursos, compartilhando segredos e receitas. Os 
participantes, depois das aulas, não resistem e compram os utensílios.  
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 9 jun. 2003. 


