
EMPREENDEDORISMO

O produto é o que
menos importa

EDUARDO VIEIRA

O coreano Jae Lee é viciado em shop-
ping centers. Todos os meses ele

faz uma espécie de turnê pelos maiores
do país. Visita pelo menos cinco por vez.
Anda calmamente por todos os corredo-
res, pára alguns minutos em frente à maio-
ria das vitrines e saboreia o movimento.
Conversa com os vendedores, pergunta
pelos lançamentos. É tão interessado que
se tornou conhecido nas lojas e praças de
alimentação. Seria o consumidor ideal, da-
queles que fazem a alegria dos lojistas.
Mas ele nunca compra nada. Está lá para
fazer negócios. Seus passeios sempre ter-
minam com uma visita aos
próprios franqueados.

Lee é o criador do res-
taurante Jin-Jin, de co-
mida chinesa, e da loja
de bijuterias e acessórios
femininos Morana, duas
das maiores franquias do
país. "Eu me transformei
numa espécie de rato de
shopping só para gerenciar
meus empreendimentos",
afirma. Nas visitas aos
franqueados, de prancheta na mão, ele
lê as anotações que fez na peregrinação
às outras lojas. "Falo dos pontos fortes e
fracos dos concorrentes e até das lojas de
outros ramos", diz. "E mostro como isso
pode aumentar nossas vendas."

Esse pragmatismo faz de Lee um em-
presário diferente da maioria. A começar
pelo entusiasmo. Ou melhor, pela falta
de entusiasmo. Lee tem uma visão de-
sapegada de seus negócios, bem dife-
rente daquela do tipo mais comum de
empreendedor, o jovem que quer ganhar
dinheiro fazendo o que gosta. "Nunca
fui apaixonado por comida chinesa ou
por bijuterias. Para mim, o produto não
importa muito", diz. " O que você vende

43%
foi o crescimento

da franquia
Morana no ano
passado, em

número de lojas

representa 1% do sucesso de um negócio.
Os outros 99% dependem de como você
o administra. Eu procuro não fechar os
olhos para os nossos pontos fracos."

Lee nem tinha o empreendedorismo
como grande sonho. Embora tivesse o
exemplo dos pais, um casal de microem-
presários sul-coreanos que migrou para
o Brasil quando ele ainda era criança,
seguiu o caminho usual de jovens da
classe média: depois da faculdade, ar-
rumou emprego. Trabalhou em duas
multinacionais. Mas, aos 28 anos, achou
que podia ter mais oportunidades sendo
o próprio chefe. Montou sua primeira loja
do Jin-Jin em 1992. Lee diz que o fato

de ser oriental não teve
nenhuma influência no
tipo de negócio que abriu.
"Estudei alguns setores e
vi que a onda do fast-food
estava crescendo." Ele diz
ter ficado em dúvida entre
vários tipos de restaurante.
"Escolhi a comida chinesa
porque foi o ramo que me
pareceu mais lucrativo",
afirma. "Poderia ter aber-
to uma pizzaria. Ou um

restaurante italiano." O diagnóstico se
confirmou para ele. O Jin-Jin tornou-se
a segunda maior rede de franquias de
comida chinesa do país, com 36 restau-
rantes e faturamento de R$ 18 milhões.

O próprio estilo de gestão de Lee o
levou a montar outro negócio. De tanto
andar pelos shoppings, diz ter percebido
a falta de uma boa loja de bijuterias. "Há
três anos, bijuteria era coisa de pobre",
afirma Lee. " Senti que uma marca nacio-
nal, dirigida a mulheres que trabalham
fora de casa, podia mudar essa percep-
ção. E poderia fazer com que elas não se
sentissem diminuídas por usar biju em
vez de jóias." Em 2003, ele investiu cerca
de R$ 2 milhões e abriu duas lojas em São
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Paulo. Chamou-as de Morana, o nome
de sua mulher. A partir daí, licenciou a
marca. Hoje, há 70 lojas no país. Cada
um dos franqueados investiu cerca de
R$ 150 mil para abrir o negócio.

"O sistema de franquias foi funda-
mental para a empresa crescer", diz
Lee. "Antes da Morana, as pessoas lem-
bravam que tinham comprado um colar
numa loja em frente à Fórum. Com uma
marca forte, sustentada por várias lojas,
conseguimos construir um negócio sóli-
do." A Morana foi a franquia que mais
cresceu no Brasil em 2004, segundo uma
pesquisa da Fundação Getúlio Vargas
(FGV). No ano passado, o crescimento
da rede foi de 43%. Seu faturamento
chega a R$ 30 milhões por ano.

Um dos segredos do sucesso, segundo
Lee, é seu sistema de gestão. Ele tem trei-
namentos semanais para os franqueados,
que aprendem sobre tendências da moda,
liderança e motivação. Lee controla o de-
sempenho das vendas com um software
de gestão empresarial. Com ele, dá para
saber, por exemplo, quais são os vende-
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dores que têm pior desempenho e progra-
mar treinamentos específicos para eles.
"Não abandono os franqueados. Gosto
de cuidar do que é meu de perto", afirma
Lee. A família está ligada aos negócios. O
irmão, Marcos, ajuda na administração.
E Morana é a principal estilista. As peças
desenhadas por ela são fabricadas por cer-
ca de 30 fornecedores. Ela diz lançar 20
produtos por semana, de anéis a echar-
pes. Os preços vão de R$ 19 a R$ 650. Foi
de Morana também a idéia de montar
as lojas com balcões vazados, sem vidro
para separar os produtos dos clientes. "As
mulheres gostam de tocar nas peças e
experimentá-las. O balcão fechado inibe
essa experiência", afirma.

Embora se diga desapegado dos produtos,
Lee demonstra uma dedicação acima do
normal em relação aos negócios. "Ele tem
a incrível capacidade de olhar uma vitrine
e saber se uma loja vai mal ou não", afirma
o dono de uma rede de lojas de óculos de
sol e acessórios. "É um especialista. Suas
opiniões são muito valiosas." Já entre os
concorrentes, Lee é recebido com reservas.
A empresária Yvonne Kasinsky, proprie-
tária das lojas Great Story, disse à revista
Pequenas Empresas & Grandes Negócios
que a Morana não trouxe novidades. "As
peças são lindas, masiguais ao que já está
aí. No mercado de bijuterias, todo mundo
copia todo mundo." Na sede da empresa,
num prédio em Alphaville, em Barueri,

São Paulo, Lee não fala da concorrên-
cia. "O maior desafio da Morana está

dentro da empresa. Não fora dela",
afirma. Lee diz concentrar seus

esforços em criar produtos, gerir
os franqueados e implementar

a estratégia de marketing da
rede. Recentemente, promo-
veu um desfile da marca
em São Paulo e chamou
modelos e celebridades,
como a apresentadora

Angélica e a modelo Ana
Cláudia Michels, para usar

as peças. A renda da bilheteria
foi revertida para a caridade.
Outro objetivo de Lee é exportar a

marca. Ele planeja abrir uma loja no ex-
terior em 2007, em Miami ou Lisboa. Lee
tem pressa. Diz que, daqui a cinco anos,
seu filho de 5 anos estará crescido demais
para que ele fique viajando, e que come-
çará a se afastar da direção das empresas.
É mais uma demonstração de pragmatis-
mo. "Não acho que meu negócio vai durar
para sempre", afirma." Sempre digo que,
para fazer um negócio dar certo, é preciso
deixar o ego e as ilusões de lado." •
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