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A rede Spicy faz 10 anos com os homens respondendo por 50% do faturamento. 
 
A história da Spicy combinaria bem com uma família que cultivasse há séculos os prazeres da 
mesa em ceias memoráveis, com louças filetadas em ouro e presenteadas por algum marajá 
amigo dos tataravôs. Mas a rede de lojas de utilidades domésticas tem uma trajetória bem mais 
trivial. Deve sua origem à tradição da nave mãe, a holding M. Cassab, na importação e 
fornecimento de componentes químicos para as indústrias de nutrição animal, humana e de 
cosméticos. "Como a M. Cassab, empresa da família, tinha uma relação antiga com a Basf, por 
exemplo, era mais fácil que outras empresas alemãs acreditassem no nosso projeto", explica a 
diretora e uma das sócias da Spicy, Angela Cutait. 
 
E foi como atacadista da marca germânica de facas e panelas WMF que os irmãos Cutait 
chamaram atenção no mercado. Primeiro para a revalorização da cozinha, depois para sua 
glamourização. Este ano a rede de varejo de utilidades domésticas completa dez anos e tem 
cumprido a missão inicial de abrir duas lojas e crescer 25% todo ano. "Mas como é uma data 
importante, queremos chegar aos 30% de crescimento e mais três lojas em 2006", diz Angela. 
 
Mas ainda há espaço para crescer vendendo equipamentos tão sofisticados? Não é sempre o 
dilema das marcas que atuam no mercado de luxo no Brasil acabar se esforçando em vender mais 
para os mesmos? " Não é fácil", admite Angela. "Hoje, todo mundo concorre com todo mundo. Eu 
disputo com uma camisa da Richards ou com uma máquina fotográfica digital", diz. 
 
A vantagem da Spicy diante de redes de utilidades regionais estaria em sua amplitude nacional, o 
que seria um componente importante na disputa das listas de casamentos. "Estamos em várias 
capitais e quem casa em São Paulo pode ganhar um presente do amigo de Salvador ou de 
Brasília, sem problemas." Na estratégia de estender seus tentáculos pelo país, Belo Horizonte, 
Porto Alegre e outras cidades do interior de São Paulo estão na mira da empresa. 
 
A internet também se transformou em importante ferramenta para a empresa, mas não só como 
marketing de relacionamento. Este canal já responde por 7% das vendas, e tem seu resultado 
considerado como mais uma loja da rede. Além disso, ano de eleição e Copa do Mundo, diz 
Angela, costuma animar o consumidor e deixa-lo mais propenso às compras. Mas antes que as 
piadinhas comecem com a coincidência do sobrenome, Angela esclarece que Gilberto Cassab, vice 
na prefeitura de São Paulo e pré-candidato à presidência, José Serra, é só um primo distante. "Na 
verdade, libanês é tudo primo", brinca. 
 
Quando os primeiros utensílios reluzentes chegaram na loja de estréia no Rio de Janeiro, em 
1996, foram as mulheres que impulsionaram o crescimento da rede. "Eram as clientes que 
viajavam muito, conheciam a marca WMF e queriam melhorar a qualidade dos equipamentos de 
cozinha", lembra Angela. 
 
Hoje, elas ainda representam 60% dos compradores, mas os 40% de homens gastam muito mais 
e respondem por 50% do faturamento. "É muito mais fácil vender para eles. Sabem o que querem 
e se acreditam na qualidade do produto, nem questionam o preço. A cozinha é um prazer para 
eles", diz Angela. 
 
Outra frente que tem chamado a atenção de Angela são os jovens. Entre as várias estratégias 
para fidelizar os clientes, os cursos de gastronomia comandados por chefs renomados nas lojas 
têm atraído a moçada que valoriza a gastronomia. "Eles seguem o interesse dos pais e começam 
cedo", diz Angela. 
 



Nas 18 lojas e uma ponta de estoque - doze são próprias e seis em sociedade com o carioca 
Marcelo Figueiredo - as marcas importadas como a Villeroy & Boch, a Ritzenhoff, a Brabantia, a 
Riedel, a Cuisinart, ainda representam 90% do faturamento. Mas os produtos de marca própria 
como louças desenhadas aqui e fabricadas na China, panelas, massas, cafés, chá, biscoitos e até 
sabonetes líquidos nacionais que hoje representam 10% do resultado, devem chegar a 15% em 
dois anos. 
 
Para as comemorações dos dez anos, cada mês será tratado com um tema especial. Em março, 
noivas terão mimos e descontos especiais. Em abril, será a linha WMF que estará em promoção, 
em maio as louças Villeroy, e assim por diante. "Queremos motivar nossos clientes. E temos de 
ter novidades sempre. Nossa marca já é sinônimo de qualidade, de design diferenciado e 
atendimento especializado, mas não podemos nos acomodar", diz Angela. 
 
Não mesmo. Um dos modelos de varejo perseguido pela Spicy é a americana Williams-Sonoma, 
uma referência em estilo de vida de elegância casual. "Como eles, nós também temos total foco 
no cliente e uma grande preocupação com o visual merchandising. Mas eles são impecáveis", diz 
Angela. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 fev. 2006, Eu & Pequenos e Grandes Prazeres, p. 
D6.  
 


