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Ha algumas décadas, pratica-
mente as únicas coisas que a Chi-
na exportava com sucesso eram
restaurantes chineses. À medida
que os bairros chineses espalha-
vam-se pelas grandes cidades na
Europa e nos Estados Unidos, co-
midas como porco agridoce e
"chow mein", o macarrão com
carne e vegetais, tornaram-se no-
mes familiares. Isso apesar do fa-
to desses pratos às vezes não se-
rem reconhecidos nem na pró-
pria China.

Hoje, o mundo esta repleto de
produtos fabricados na China,
como aparelhos de DVD, cosmé-
ticos e camisetas, com o país ten-
do se tornado uma potência ex-
portadora. Agora, uma empresa-
ria chinesa quer adicionar uma
pitada extra da China continen-
tal para aperfeiçoar a atual expe-
riência ocidental com os restau-
rantes chineses.

Zhang Lan é dona de uma rede
de restaurantes chamada South
Beauty, com cerca de 20 restau-
rantes na China continental, a
maioria em Pequim e Xangai.
Além de um plano de forte ex-
pansão no mercado doméstico,
ela decidiu que chegou a hora de
levar a marca South Beauty para a
Europa e os Estados Unidos.

Com o mesmo tipo de ousadia
que muitos empresários chine-
ses costumam mostrar, ela tem
planos ambiciosos para sua em-
presa que vão bem além dos lú-
gubres restaurantes dos bairros
chineses, com garçons de mau
humor e macarrão quase frio.
"Queremos nos tornar a Louis
Vuitton do negócio de restauran-
tes", diz Zhang.

O forte crescimento da econo-
mia chinesa levou a uma explosão
do mercado de restaurantes na
China. Com a renda disponível
crescendo mais de 10% anualmen-

te, há mais de dez anos, os chineses
passaram a comer muito mais fora
de casa, especialmente os mais jo-
vens e que moram em cidades —
faixa etária com os maiores au-
mentos de salário.

A South Beauty foi uma das be-
neficiadas. Com sua combinação
de comida típica apimentada e
restaurantes amplos a rede tor-
nou-se a favorita dos consumido-
res mais afluentes. E ela vem
usando marketing direto para
atrair a clientela dos escritórios
nas proximidades. Também con-
seguiu muitos clientes entre a co-
munidade de expatriados que
volta ao país — um importante
indicador para suas ambições in-
ternacionais.

Zhang diz que a empresa abri-
rá um restaurante na área de
Chelsea, em Manhattan, ainda
neste ano e que viajará em breve
a Paris para escolher um local.
Ainda serão inaugurados restau-
rantes em Hong Kong e Cingapu-
ra. Milão e Londres também são
candidatas. "Quero tirar o restau-
rante chinês dos bairros chine-
ses", diz.

Muitas das novas empresas chi-

Zhang Lan pretende
expandir a rede para a
Europa e os EUA e fazer
dela a Louis Vuitton do
negócio de restaurantes/

nesas mais interessantes foram
fundadas por cidadãos que trou-
xeram experiência de outros paí-
ses. É o caso de Zhang. Depois de se
formar em administração e negó-
cios em Pequim, ela se mudou para
o Canadá, onde trabalhou como
empregada de uma família de
Taiwan e como garçonete. Foi lá,
diz ela, que teve a idéia de combi-
nar a cozinha chinesa tradicional
com o estilo ocidental.

Com US$ 20 mil no bolso, ela
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Zhang Lan tem 20 restaurantes e contratou Philippe Starck pata projetar mais um

r

voltou a Pequim em 1991 e abriu
seu primeiro restaurante. Na
época, a maioria dos estabeleci-
mentos tinha grandes salões
com brilhantes luzes de néon ou
salas sombrias nos fundos de ca-
sas particulares.

Para dar a seu novo empreendi-
mento um visual diferenciado, ela
viajou a Sichuan no Sudoeste do
país e trouxe de volta plantas de
bambu de 4 metros, que ela pintou
de branco. O bambu continua par-
te da decoração da South Beauty,
que ela fundou há cinco anos.

À medida que os restaurantes
se tornaram bem-sucedidos, os
locais foram ficando mais gla-
mourosos. O mais recente restau-
rante aberto em Xangai está den-
tro de uma mansão da década de
30 e oferece bar para se fumar
charutos e uma banda de jazz. A
construção de vidro no jardim da
casa foi planejada pela Super Pó-i

tato, uma empresa japonesa de
design que está na moda.

A nova unidade em Pequim —
que será a maior da rede — está
sendo projetada por Philippe
Starck. "Queremos fazer dessa
unidade um dos dez principais
restaurantes do mundo", diz
Zhang. Sua meta é ter 100 restau-
rantes até o início dos Jogos
Olímpicos de Pequim, em 2008.
A receita anual da rede está em
cerca de 500 milhões de yuans
(US$62 milhões).

Como muitos chineses de sua
geração, sua determinação sus-
tenta-se em experiências difíceis
no passado. Durante a Revolução
Cultural, sua mãe, uma funcioná-
ria pública, foi tachada de inte-
lectual e a família inteira enviada
à zona rural para "reeducação"
na província de Hubei.

Essa experiência deu a Zhang
—que já era uma habilidosa cozi-

.

nheira — o sabor da cozinha api-
mentada da região. Os itens do
cardápio da South Beauty pro-
vêm em sua maioria da província
de Sichuan. O prato mais caracte-
rístico do restaurante é a carne
na pedra, com os filés sendo cozi-
nhados na mesa, em uma tigela
com óleo quente e pedras, acom-
panhado de molho de pimenta,
alho, amendoim e coentro.

Levar uma rede de restauran-
tes para Paris, Nova York ou Lon-
dres não é uma tarefa fácil. Os
consumidores são volúveis e o ín-
dice de falências é grande.

Na maioria das cidades mais
cosmopolitas os restaurantes
chineses já deixaram os guetos
dos bairros chineses, oferecendo
uma versão da comida tradicio-
nal mais adequada à faixa de
maior poder aquisitivo.

Há restaurantes chineses nos
Estados Unidos, na Califórnia,
desde a corrida do ouro, em
1849, e comida de Sichuan já é
comum no país. Londres, no en-
tanto, tem apenas dois restau-
rantes chineses com estrelas do
guia Michelin.

As empresas chinesas vêm en-

0 faturamento anual da
rede South Beauty está
em cerca de 500
milhões de yuans, ou
US$62 milhões

frentando dificuldades nos últi-
mos anos para estabelecer mar-
cas com reputação de alta quali-
dade. A South Beauty enfrentará
a concorrência de vários grupos
de restaurantes de Hong Kong,
onde o nível de serviço é muito
maior do que no continente.

Zhang diz que o design inova-
dor de sua rede atrairá clientes
no exterior. Os restaurantes terão
salões de plano aberto, com a co-
zinha geralmente no centro. "Po-

demos levar importantes chefes
chineses e mostrar aos clientes as
habilidades da nossa cozinha
tradicional", afirma. "Eu os sur-
preenderei."

Uma das estratégias que ela
poderia usar para impulsionar a
marca South Beauty seria fechar
colaborações com empresas de
artigos de luxo — sobre as quais
ela não revela detalhes.

Outra opção poderia ser assi-
nar uma parceria com uma rede
importante de hotéis para insta-
lar vários restaurantes em unida-
des de cinco estrelas, afirma.
Mesmo se o grupo conseguir ca-
var seu nicho no mercado de res-
taurantes nas cidades almejadas,
seus ousados planos de expansão
inevitavelmente levantam dúvi-
das sobre a capacidade adminis-
trativa de uma empresa de ge-
renciamento familiar.

Zhang diz que não quer usar
franquias ainda, porque quer de-
ter o controle. A expansão no ex-
terior está sendo comandada por
seu filho Wang Shaofei, de 25
anos. Um grupo pequeno de pes-
soas, no entanto, pode adminis-
trar apenas um grupo pequeno
de restaurantes.

Alguns clientes regulares recla-
maram que a qualidade está dimi-
nuindo em alguns dos novos res-
taurantes. Outro obstáculo é como
financiar os planos de expansão.
Cogitou-se abrir capital, mas
Zhang diz que a idéia está encosta-
da no momento. Ela diz que até
agora os próprios lucros vêm sen-
do suficientes para a expansão e
que o grupo vem negociando com
vários potenciais investidores.

Atualmente, os fundos de "pri-
vate equity", especializados em
aquisições, estão rastreando a
China em busca de acordos. Uma
empresa ávida por capital e em
busca de gerenciamento interna-
cional e de conhecimentos de
marketing pode ser exatamente
a receita que tanto desejam.

Zhang Lan, a empresária que quer exportar o luxo chinês
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