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Marcelo Abrão nada sempre no seu intervalo de almoço. Foi a saída para aliviar a dor de 
estômago provocada pelo stress. Os dois últimos anos, diz, não foram fáceis para ele. Primeiro 
a separação de Adriana Diniz - filha de Abílio Diniz - e a adaptação a guarda compartilhada dos 
seis filhos. Depois, o inverno que chegou tarde em 2005 e que comprometeu drasticamente as 
vendas de sua marca de roupas masculinas a Y/Man- antiga Yatchsman- a ponto dele 
dispensar seu CEO e reassumir a empresa. Isso sem falar no Corinthians, seu time do coração, 
que anda, digamos, decepcionando 
 
Abrão se encheu de fôlego e decidiu tornar sua marca realmente nacional. Vai franquear sua 
rede - incluindo parte das 27 lojas próprias, das quais 15 só em São Paulo- e somar mais 50 
novas em 5 anos. Além do investimento no país, ele quer encontrar masterfranqueados na 
Argentina, Chile e Uruguai. Há dez anos, ele tentou expandir com franquias, mas não deu 
certo. "Estávamos em fase de sedimentação. Não podíamos vender o que não éramos", diz 
ele. "Tratávamos o franqueado como um departamento à parte da empresa", lembra.  
 
Na nova fase, ele contratou a especialista Celina Kochen e montou um modelo apresentado na 
última feira da Associação Brasileira de Franchising: são R$ 250 mil de investimento, incluindo 
taxa de franquia, obras, reformas e instalações, mobiliário e equipamentos. A área mínima 
deve ser 60 metros quadrados e o estoque inicial de R$ 170 mil. O retorno deve vir em 3 anos 
e meio.  
 
Com 300 funcionários, a Y/Man planeja crescer 15% em vendas absolutas este ano. E para 
isso, Marcelo ora arregaça as mangas, ora tira a camisa e dá um mergulho.  
 
Valor: O que deu errado no processo de franquias anterior?  
 
Marcelo Abrão: Nós rediscutimos o modelo de negócio e vimos que só dá para crescer com as 
franquias. Fomos em busca de uma especialista e acertamos um modelo único de gestão. Nós 
vamos treinar todos os funcionários, ajudar na contratação, na escolha do ponto, na 
montagem do mix de produtos. Queremos o mesmo padrão de atendimento em todas as lojas 
e possibilitar que o consumidor possa trocar sua peça em qualquer de nossas lojas. Da outra 
vez não pensamos em muitos destes detalhes. Com uma gestão única, temos mais força para 
negociar com os shoppings e com os fornecedores. Coisa que o franqueado sozinho não 
consegue.  
 
Valor: Qual vai ser a estratégia de marketing para tornar a marca nacional?  
 
Abrão: Agora vamos adotar uma campanha de mídia em revistas. Mas o principal investimento 
será no ponto de venda e no marketing de relacionamento. Investimos em pesquisas de 
hábitos de consumo de nossos clientes e vamos atuar com email-marketing para os 
lançamentos focados no histórico individual de compras.  
 
Valor: O que mudou no perfil do seu cliente nestes 17 anos da marca?  
 
Abrão: O consumidor não quer mais que o vendedor empurre a mercadoria. Quer um 
consultor, que conheça do tecido, da adequação da peça ao corpo e que saiba de estilo. O 
homem é muito mais vaidoso hoje, ele cuida mais do corpo e se preocupa com a modelagem. 
Por isso investimos tanto em treinamento. O funcionário tem de ter mais informação e estar 
sempre sorrindo, bem disposto. Sou comerciante, já abri muita loja no domingo pessoalmente. 
Para o negócio dar certo, você tem que colocar o umbigo no balcão. Se não, não adianta. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


