
e aconteça
"Esta reportagem integra
o projeto Faça e Aconteça,
uma ação da Editora Globo
para estimular o espírito
empreendedor no Brasil."

oi por acaso que Thái Quang
Nghiã, de 50 anos, chegou
ao Brasil, no final dos anos
70. Depois de uma tempora-
da num campo de trabalhos

forçados no Vietnã — punição por
seu descontentamento com o gover-
no comunista —, ele escapou do pais
no porão de um barco pesqueiro junto
com outros 66 fugitivos. Resgatado em
alto-mar por um navio da Petrobras,
foi parar no Rio de Janeiro, em ple-
no carnaval, sem falar uma palavra de
português. Hoje ele é dono do grupo
Domini, que detém a marca Goóc, de
sandálias de pneu reciclado, o carro-
chefe da empresa, e de bolsas de lona de
caminhão usada. Com faturamento de
R$ 50 milhões no ano passado, a em-
presa tem 280 funcionários, duas fá-
bricas em São Paulo e outra em Feira
de Santana, na Bahia. Na carteira de
clientes, gigantes do porte da C&A,
Avon e Galeries Lafayette, a maior loja
de departamentos da França. Desta vez,
porém, seus feitos não vieram do acaso.
Boa parte do sucesso do vietnamita é
resultado de sua disposição de mudar
estratégias e procurar outros canais de
venda quantas vezes forem necessárias
para se adaptar a diferentes cenários e
fisgar novas oportunidades.

Seu jogo de cintura não vem de
hoje. Nghiã começou a vida de em-
presário em 1986, depois de receber
400 bolsas como pagamento de uma
dívida. Decidiu vendê-las para recu-

perar pelo menos parte do prejuízo.
Inexperiente, cogitou, a exemplo de
grande parte dos outros pequenos fa-
bricantes do ramo, desovar a merca-
doria entre atacadistas da rua 25 de
Marco, tradicional centro do comércio
popular paulistano. Mas, em busca de
menos concorrência e preços melho-
res, acabou optando pela venda de loja
em loja na Grande São Paulo. Houve
quem estranhasse a presença daque-
le homem de olhos puxados e sota-
que carregado. "Alguns comerciantes
pensavam que eu vendia mercadoria
roubada para a mana chinesa", diz.
Ainda assim, venceu a desconfiança
e se desfez de todo o estoque.

Animado com os resultados, de-
cidiu apostar na produção própria.
Ele mesmo se encarregava de cortar
e estampar as peças em casa e depois
levá-las às oficinas que fariam a cos-
tura. Por pouco a iniciativa não lhe
custou o casamento. Ele conta que sua
mulher, inconformada com o chei-
ro de tinta no apartamento, foi pas-
sar uma temporada na casa da sogra,
com a filha recém-nascida a tiracolo.
Apesar da represália, Nghiã persistiu.
Dois anos depois, com o aumento da
produção, já tinha custos magros o
suficiente para garantir bons negócios
com vendedores atacadistas. Foi o que
faltava para que ele pudesse vender
seus produtos na mesma 25 de Março
que havia rejeitado antes.

De lá para cá, voltou a trocar
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inúmeras vezes de público-alvo. Em
diferentes fases, apostou em lojas pró-
prias, atacadistas de cidades de norte
a sul do país, empresas de catálogos e
no mercado de brindes de empresas.
E por que tanta mudança? "Preciso es-
tar sempre atento a novas oportunida-
des" afirma. "No mundo de hoje não
é o grande que engole o pequeno, é o
rápido que engole o devagar" A frase
pode até ser batida, mas não é infun-
dada. "Os bons empreendedores correm
atrás de nichos e oportunidades" diz o
consultor Tales Andreassi, professor do
Centro de Empreendedorismo e Novos
Negócios da Fundação Getulio Vargas.
O coordenador do Centro de Empreen-
dedorismo do Ibmec-São Paulo, Mar-
cos Hashimoto, pensa da mesma forma.
"É importante revisar sempre todos os
ispectos do negócio, incluindo produ-
:os e canais de venda" afirma.

A maior das guinadas do Grupo
)omini veio em 2004- Durante uma
emporada de férias para visitar os ir-
mãos que moram na França e nos Esta-
os Unidos, o empresário teve a idéia
e fabricar chinelos de pneu reciclado
inspirados em um modelo popular no
Vietnã dos tempos da guerra. Nasciam
assim as sandálias Yepp (chinelo, em
Vietnamita). Um ano depois, rebatizou
grife de Goóc (raiz, em seu idioma),
)após perder uma batalha judicial com
outra empresa, dona de uma marca
com nome parecido com o da sua.
Na ocasião, não era tanto no apelo
ecológico que ele apostava para vender
produto. "Eu pensava muito mais na
asistência e na durabilidade da bor-
:ha do pneu." O ponto de vista dos
consumidores era parecido. Numa
pesquisa de opinião, apenas 7% da
clientela citou os benefícios ao meio
ambiente como principal motivador
compra. Dois anos depois, em
2006, a parcela já havia saltado para

24%- Antenado à mudança, o empre-
sário afinou o marketing com a veia
verde do produto. Hoje, por exemplo,
as sandálias vêm com um panfleto
dizendo que cada pneu demora mais
de 700 anos para se decompor. Ponto
para o Grupo Domini. "Assim como é
importante saber qual a expectativa do
consumidor em relação ao produto em
si, é preciso saber o que ele espera de
sua imagem" diz Hashimoto.

Embalado pela onda ecológica, o
Grupo Domini traçou como meta pa-
ra 2014 atingir a marca de 210 mi-
lhões de pares de chinelos vendidos
— o suficiente para reciclar mais de
40 milhões de pneus. É um objetivo
um tanto ambicioso. Para alguns, até
fora da realidade. Afinal, a produção
acumulada desde 2004 está hoje em
torno de 10 milhões de pares. Se-
ja como for, Nghiã parece dispos-
to a chegar lá. Seu primeiro passo
foi abandonar as vendas de roupas
e bolsas de material não-reciclável
para concentrar os esforços no novo
objetivo. "É mais fácil cuidar de um
filho único do que de uma família in-
teira de produtos", diz. Ainda assim,
foi uma decisão difícil. Sem itens de
maior valor agregado, o faturamento
previsto para este ano deve ficar cerca
de 20% abaixo dos R$ 50 milhões de

2007. "Toda mudança de estratégia
traz dificuldades", diz. Dificuldades,
aliás, que o empreendedor começa a
superar. De acordo com ele, as vendas
dos últimos meses já eqüivalem às do
mesmo período do ano passado. Para
2009, ele prevê uma receita de R$ 6o
milhões, graças à mobilização con-
centrada na venda das sandálias.

Parte desse esforço está na negocia-
ção, ainda em estágio inicial, de parce-
rias com outras empresas. Cada uma
delas compraria uma cota de chinelos
equivalente a determinada quantidade
de pneus reciclados para distribuir entre
clientes ou funcionários como estraté-
gia de marketing. Recentemente, ele fez
parcerias semelhantes com companhias
como Coca-Cola e DPaschoal.

Nghiã também está em busca de
novas formas para popularizar o uso
de seus chinelos. Para isso está orga-
nizando, com nove Pontifícias Uni-
versidades Católicas (PUCs) do Sul
e do Sudeste, um concurso aberto a
estudantes de cursos como adminis-
tração, publicidade e economia. Ga-
nharão estágio na companhia os au-
tores dos dois melhores projetos para
estimular o uso de sandálias recicladas
no país. O empresário vietnamita não
está disposto a deixar o futuro de seus
projetos ao sabor da maré.
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