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IODAS AS NOITES, O
empresário Marcelo
Abrão pratica o mesmo ri-

tual. Vai ao quarto de cada um
dos seis filhos, conversa um pou-
co e deseja boa noite. O gesto de
carinho e atenção rendeu a
Abrão uma oportunidade de ne-
gócio. Com idades entre oito e 16
anos, a criançada serviu de inspi-
ração para o proprietário da

Yachtsman, grife de moda masculina,
lançai- uma linha infantil da marca.
"Como sou separado e eles moram co-
migo, cuido de tudo e sei do que mais
gostam", conta ele. Segundo Abrão, o
público infantil tem tudo a ver com a
filosofia e o conceito da Yachtsman,
cujas coleções enfatizam o estilo ca-
sual. "Eu procurava roupas para
meus filhos e tinha dificuldades em
encontrar. Quando achava, eram rou-
pas para adultos em tamanho peque-
no", afirma ele. Os clientes também
viviam perguntando por peças para a
gurizada. Assim, ele fez um teste no
início do ano passado. A procura das
lojas multimarcas foi tanta que resol-
veu desenvolver a linha infantil. Hoje,
ela já está sendo vendida em 80 multi-
marcas em todo o País e, até o fim do

ano, ganhará um comer numa da lojas
da marca, localizada em uni shopping
center de São Paulo. Em 2009, dez lo-
jas serão abertas com a assinatura Y
Club na capital paulistana. Para isso,
Abrão está investindo RS 6 milhões.
No interior, as multimarcas continua-
rão responsáveis pelo novo segmento.
"Esperamos aumentar em 20% o va-
lor das vendas nessas lojas até o fim
do ano, tanto para infantil como adul-
to." A Yachtsman está entrando em

um mercado que movimenta, segundo
a Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit), US$ 2,4
bilhões por ano no Brasil e cresce a
taxas de 6%. De sua produção de um
bilhão de peças por ano, 70% são diri-
gidas para meninas. Abrão está mi-
rando nos outros 30%, onde, em tese,
há mais espaço para expansão.

Essa investida ajudará o empresá-
rio a atingir um faturamento de R$ 50
milhões este ano, aumento de cerca de
20% em relação a 2007. As receitas
vêm de 20 lojas próprias e 15 fran-
quias distribuídas em cinco Estados,
além das 300 multimarcas. Abrão quer
dobrar o número de estabelecimentos
existentes nos próximos cinco anos.
Para isso, vem apostando no sistema
de franquias, cujo investimento inicial

gira em torno de R$ 200
mil a R$ 300 mil, fora o alu-
guel do ponto comercial.
Fundada há 20 anos, a
Yachtsman surgiu com
foco em moda náutica.
Para fugir da sazonalidade,
foi se movimentando em
direção a coleções com rou-
pas mais comerciais, de
olho no executivo informal.
Há três anos, uma mudan-
ça em sua vida pessoal
acabou resultando na opor-
tunidade de negócio volta-
do para o público infantil.
Foi quando os seis filhos
optaram por morar com
ele. "Reestruturei minha
vida e minha casa para re-
cebê-los." O dia, que come-
ça às 5h45, com todos sen-
tados à mesa do café da

manhã, sofreu diversas adaptações.
Depois de deixá-los na escola, ele vai
ao escritório até a hora do almoço,
quando sai para nadar por 40 minutos.
"É para não perder o pique", brinca. À
tarde, mais reuniões de negócios e vi-
sitas a lojas. Às 18h30, ele sempre está
em casa para jantar com os filhos e co-
locá-los para dormir. "Minha vida são
meus filhos e foi procurando roupas
para eles que encontrei uma lacuna no
mercado. Foi o que a maré indicou."
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