
Disputa faz Domini desistir da marca Yepp 
Tainã Bispo  
 
Fabricante de sandálias de pneu reciclado lançará a Goóc 
 
O grupo Domini, fabricante nacional de calçados e bolsas, está abandonando a marca Yepp, que 
tem recebido pesados investimentos em marketing, já tem clientes no exterior e impulsionou os 
negócios de Thai Quang Nghia - empresário que no ano passado faturou R$ 13 milhões vendendo 
1,1 milhão de sandálias feitas de pneu reciclado. No lugar da Yepp, Nghia lançará no dia 23 de 
junho, quando a empresa completará 19 anos, a marca Goóc, que significa raiz em vietnamita - 
terra natal de Nghia. 
 
O empresário, que também fabrica outros tipos de calçados e acessórios cujas vendas são feitas 
pela Avon, decidiu pela mudança após negociações frustradas com a carioca Yep, empresa que 
confecciona e vende roupas infantis e que obteve a concessão de registro da marca no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) em outubro passado. 
 
O grupo Domini, segundo Sandra Teschner, diretora de comunicação para a marca Yepp - futura 
Goóc - deslanchou o processo de mudança de marca há um mês. Foram cancelados o 
merchandising no programa Pânico na TV, da Rede TV!, e os anúncios em revistas e jornais, 
produzidos pela agência Tagawa Propaganda. Também foi suspensa a fabricação dos produtos da 
marca Yepp e recolhida a mercadoria dos pontos de venda. 
 
O plano de Nghai era lançar a marca guarda-chuva Goóc em 2007, quando o grupo completará 21 
anos. Esse processo acabou sendo antecipado e produziu um prejuízo estimado entre R$ 2 
milhões e R$ 2,5 milhões. 
 
A coordenadora geral de marcas do Inpi, Maria Lúcia Mascotte, diz que a legislação garante o uso 
exclusivo da marca para a empresa que obtém o registro em primeiro lugar. Neste caso, a carioca 
Yep entrou com o pedido de concessão em 1999 e obteve o registro em outubro de 2004. A 
paulistana Yepp fez o primeiro pedido em 2003 e ainda está com o processo aberto. 
 
A coordenadora do Inpi explica que marcas idênticas ou semelhantes só podem ser registradas se 
fabricarem produtos de segmentos mercadológico diferentes. Por exemplo, há uma marca 
chamada Yepp que obteve a concessão do registro em 2004, mas a empresa fabrica produtos 
eletrônicos. 
 
O caso das marcas Yep e Yepp é diferente, diz ela, já que as duas empresas comercializam 
produtos no mesmo segmento - o Inpi considera têxtil e calçados como um só segmento. Na hora 
da compra, o consumidor pode ficar confuso. 
 

 
 



Tercio Queiroz, diretor comercial da empresa carioca, disse que a Yepp, de São Paulo, recebeu 
duas notificações extra-judiciais informando a obtenção da concessão de registro da Yep e, 
mesmo assim, continuou usando o nome Yepp. Atualmente, a empresa carioca move uma ação 
judicial contra a empresa paulistana, na qual pede que a marca Yepp seja trocada. 
 
Segundo Teschner, a empresa paulistana não recebeu a primeira notificação e não retirou o 
produto do mercado antes pois, desde março, as empresas estavam negociando um acordo extra-
judicial. 
 
O acordo não foi fechado e, na penúltima semana de maio, a carioca Yep entrou com uma nova 
ação, pedindo a "paralisação das atividades de comercialização da marca", informou João Antônio 
Lopez, o advogado da Yep. 
 
Nghia calcula que terá que desembolsar uma verba adicional em marketing, de R$ 3 milhões, 
além do estimado para o segundo trimestre, cujo valor ele não revela. Ontem, foi veiculado, em 
alguns jornais, o primeiro anúncio de reposicionamento da marca: "A Yepp evoluiu, agora é 
Goóc". 
 
A nova marca guarda-chuva Goóc abrigará três marcas: a Hoa Goóc, a Eco Goóc e a My Goóc, 
com público-alvos diferenciados. A estimativa é de que sejam vendidos 2,5 milhões de pares até o 
final deste ano. Os produtos seguirão o mesmo padrão da marca Yepp. As sandálias, mochilas, 
tênis e bonés são fabricados com material reciclado: lona de caminhão e pneu. "Até agora, foram 
utilizados mais de 180 km de pneus reciclados", diz Nghai. 
 
No varejo, o empresário está pedindo permissão a grandes redes que já vendem a marca Yepp, 
como Renner e C&A, para decorar "o espaço Goóc". 
 
Mesmo com a mudança da marca e o prejuízo, Nghia estima um aumento de 50% no faturamento 
do grupo para 2005. Em sua opinião, o consumidor procura um produto com um conceito e uma 
história por trás. Teschner diz que não haverá queda nas vendas porque os consumidores não 
buscam a marca Yepp, mas a sandália que troca as tiras e tem sola de pneu. 
 
Além do reposicionamento da marca no mercado, o grupo decidiu aumentar as exportações com a 
contratação da Sab Company. A trading, que alcançou um crescimento de 35% e 77 novos 
clientes em 2004, está levando as sandálias de pneu para Itália, Croácia, Dinamarca, Suriname e 
Venezuela. A meta para este ano é exportar 10% do total fabricado. O preço mínimo das 
sandálias, nestes países, será de US$ 20. Se o foco principal do grupo para o mercado interno são 
as classes C e D, Nghai diz que no exterior a idéia é vender a consumidores de maior renda. 

 
 
Leia Mais 
 
Avon vende produtos mais baratos 
De São Paulo  
 
Em 1986, Thai Quang Nghia era estudante de Matemática na Universidade de São Paulo, 
trabalhava em um banco e morava com um amigo. Certo dia, o amigo, dono de uma fábrica de 
bolsas, pediu dinheiro emprestado a Nghia. O amigo, em época de Plano Cruzado, acabou falindo 
e o dinheiro transformou-se em bolsas. Nghia não só vendeu o estoque de porta em porta, como 
pediu ao amigo que o ensinasse a fabricá-las. 
 
Assim nasceu o grupo Domini. Atualmente, o vietnamita Nghai comanda uma fábrica em São 
Paulo com 300 funcionários e planeja inaugurar mais uma na Bahia. Nessa nova unidade, que 
poderá operar com até 100 funcionários neste ano, foram investidos R$ 2 milhões. Até dezembro, 
cerca de 25% da produção poderá estar sendo feita na na nova fábrica. 



 
A proposta da Domini, segundo explicou Nghia ao Valor, é "propagar a cultura regional vietnamita 
e brasileira" através dos produtos do grupo, com o foco principal na população das classes C e D. 
Ele lembra que em 1978, aos 21 anos, fugiu do Vietnã. Após três dias à deriva em alto mar, foi 
resgatado pelo Jurupema, um navio da Petrobras, que o trouxe ao Brasil. 
 
Desde então, os negócios de Nghia cresceram bastante, mas ele continua vendendo bolsas e 
calçados de porta em porta, através da Avon. Em 1998, o grupo iniciou uma parceria com a 
multinacional e, segundo Nghia, a Domini é hoje o maior fornecedor da fabricante de cosméticos. 
 
Através dos catálogos da Avon, o grupo vende produtos mais populares do que as sandálias Yepp, 
com as marcas Fenzi e Rub. Além de ter a Avon e lojas de departamento como canais de venda, a 
Domini possui quatro lojas próprias (três em São Paulo e uma no Guarujá, no litoral paulista). 
 
A marca Yepp surgiu em 2003. Foi baseada no modelo de sandália que Nghia e seus conterrâneos 
vestiram durante a guerra entre Estados Unidos e Vietnã: um tipo de papete simples e resistente. 
Chamava-se "dép" - calçado prático, em vietnamita. Com o intuito de prestar uma homenagem ao 
Vietnã e ao seu novo lar, Nghia criou, então, a marca Yepp.  
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