
S er diferente, sair da mes-
mice e fugir do tradicio-
nal. Estas são as propos-

tas das empresas que fazem de
tudo para que o cliente tenha
um produto exclusivo, com to-
dos os toques pessoais. O novo
modelo de negócio traz a cus-
tomização como a última ten-
dência para o empreendedor
que quer fidelizar o cliente e
garantir étimos resultados com
as vendas de seus produtos.

Uma das empresas que con-
seguiu captar a ideia de cus-
tomização antes mesmo da
tendência explodir no merca-
do nacional foi a Melissa, com
seus pares de sapatos customi-
zados. Além de inúmeras op-
ções diferenciadas, a empresa
ainda ajuda suas clientes com
ideias que podem transfor-
mar pares conhecidos há dé-
cadas em uma peça inédita.

MÁXIMA

SOLUÇÃO IMPAR:
ENXERGAR

NEGÓCIOS NA
INDIVIDUALIDADE

Mesmo assim, a empresa não
pára. A Melissa promete trazer
ao mundo fashion dos sapatos
peças de plástico metalizadas
que imitam perfeitamente sa-
patos de festa cravejados com
cristais. Tudo para atender to-
dos os tipos de clientes, mas
sempre com peças customi-
zadas. Do casual customi-
zado até o fashion, essa é
a proposta da Melissa.
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A CUSTOMIZAÇÃO É MAIS DO
QUE CRIAR, É UMA FORMA

DE SUSTENTABILIDADE, POIS DÁ
MAIS VIDA E DURABILIDADE AOS
NOSSOS PRODUTOS. ESSE FATOR
TAMBÉM PROPORCIONA QUE A
EMPRESA CONSIGA INTERAGIR
COM O CLIENTE, E ISSO É MUITO
IMPORTANTE PARA NÓS"
PAULO PEDÓ, GERENTE DA

Lançamento
No início do ano, a Melissa

lançou uma campanha total-
mente inovadora, em que a jo-
vem é quem gera o conteúdo
que servirá de referência para
outras jovens. Para isso, a em-
presa apostou no poder das mí-
dias democráticas e autorais,
como os fotologs, blogs e pod-
casts, para consolidar a cam-
panha "Creat Yourself", divul-
gando a ação pela Internet com
opções que ajudaram a perso-
nalizar o modelo escolhido.

Naproposta, a empresa ofere-
ceu uma carteia de ade-
sivos com ícones, como
laços, coroas, estrelas,
entre outras opções.

Tudo, para deixar os calçados
exclusivos. A cada tempora-
da, a marca oferece um mix de
produtos que harmonizam o
desejo de ser único e especial
com as aspirações coletivas. A
parceria da marca com impor-
tantes personalidades do de-
sign também merece destaque
e ajuda a preservar o conceito
inovador. Entre os nomes estão
Alexandre Herchcovitch, Amir
Slama, Thaís Losso, Daniella
Zylberzstajn, Marcelo Sommer,
irmãos Campana, Thaís Gus-
mão, Glória Coelho, Karim
Rashid e Judy Blame.

"A customização é mais
do que criar, é uma for-

ma de sustentabilida-

de, pois dá mais vida e dura-
bilidade aos nossos produtos.
Esse fator também proporcio-
na que a empresa consiga in-
teragir com o cliente, e isso é
muito importante para nós",
afirma o Gerente da Operação
Melissa, Paulo Pedó.
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PELÚCIA PERSONALIZADA: UM EXEMPLO
DA HAPPY TOWN DE PRESENTE CUSTOMIZADO
CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE

Depois de dois anos com
uma loja virtual, a loja Happy
Town traz o conceito de mon-
tar bichinhos de pelúcia de for-
ma personalizada e interativa
para os shoppings da capital
paulista. Hoje, a customização
para presentes personalizados
é a chave de sucesso da marca.
A Happy Town traz opções de
produtos que podem ser mon-
tados de acordo com as ne-
cessidades e gostos do cliente.
Você já pensou em presentear
uma pessoa com um bichinho
de pelúcia, que pode ser mon-
tado passo-a-passo, conforme
a personalidade de quem vai
ganhar? Na Happy Town você
pode fazer isso e muito mais.
A loja oferece a possibilidade
de escolher o perfume, gravar
uma mensagem com a sua voz
ou com um som que o presen-
teado goste muito, entre ou-

ESTUDAMOS MUITO A TENDÊNCIA
INTERNACIONAL E ADAPTAMOS

A IDEIA À CULTURA E AOS MOLDES
BRASILEIROS PARA ENCANTAR CRIANÇAS
E ADULTOS, POSSIBILITANDO, POR MEIO
DOS NOSSOS PRODUTOS, TRANSMITIR
SENTIMENTOS, EMOÇÕES, VALORES E
CARINHO A PESSOAS ESPECIAIS"

tros acessórios. Quem for à lo-
ja poderá ainda montar um bi-
cho do tamanho do amor pelo
seu time. O urso de brinquedo
pode vestir a camisa, além de
cantar o hino do seu time do
coração. O bichinho poderá ser
personalizado com os unifor-
mes oficiais de times paulistas,
como Palmeiras, Corinthians,
São Paulo e Santos. A Happy
Town também possui uma loja
virtual que recebe encomendas
e distribui para todo o Brasil.

A customização é uma ten-
dência, e cada vez mais as
pessoas se interessam por pe-
ças exclusivas, cheias de cria-
tividade e com toque pessoal.
"Temos milhões de casos dife-
rentes para exemplificar. Um
que marcou bastante, foi o de
um namorado que pediu a mão
da futura esposa em casamen-
to usando a voz dele gravada
no chip de uma ursinha vesti-
da de noiva", ressalta o sócio-
diretor da Happy Town, Felício
Borzani.
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As lojas da marca ainda são
interativas, com mais de dez
máquinas cenográficas, o que
faz com que a escolha do pre-
sente também seja um mo-
mento divertido.

"Estudamos muito a tendên-
cia internacional e adaptamos
a ideia à cultura e aos moldes
brasileiros para encantar crian-
ças e adultos, possibilitando,
por meio dos nossos produtos,

transmitir sentimentos, emo-
ções, valores e carinho a pesso-
as especiais", conclui Borzani.

Não parece realidade, mas a
customização tem feito tanto
sucesso no mundo corporati-
vo que até a indústria alimen-
tícia entrou no negócio. Para
atender apenas as regiões nor-
te e nordeste do Brasil, a Kraft

Mercado editorial
De acordo com a diretora da divisão de customi-

zadas e projetos especiais da Editora Escala, Evelin
Muller, a procura por revistas customizadas cresce a
cada dia. "Este tipo de produto efeito por encomenda
pelas empresas. As revistas customizadas são usadas,
na maioria das vezes, parafidelizar os seus clientes",
fala Evelin. Ela ainda completa dizendo que o foco
desse tipo de revista é inserir matérias ligadas ao

contexto da empresa.
Um dos cases de sucesso da Escala é a re-

vista customizada GENTECIA da Companhia Athletica.
A revista com tiragem de 35 mil exemplares aborda di-
versos assuntos ligados ao mundo fitness, como: beleza,
esportes, dicas diet e light, entre outros.

Para o diretor de marketing da Companhia Athetica,
Marcos Nisti, a revista agrega mais valor à marca da
academia. "Com uma mídia própria, nós conseguimos
manter um vínculo maior com os nossos alunos. Todos
esperam ansiosos a próxima edição", conclui Nisti.

Foods lanços três produtos ino-
vadores. Dois deles são relacio-
nados às frutas mais consumi-
das na região: o cajá e a gravio-
la. "Decidimos fazer o Tang com
as duas frutas, pois nessas regi-
ões elas são muito consumidas
e as pessoas adoram tomar su-
cos desses sabores", disse o di-
retor da Unidade de Negócios

da Kraft Foods Brasil no
l Norte e Nordeste, Mareio

Salvadego.
A ideia da empresa é

customizar os produtos
de acordo com o públi-
co alvo de determinado
ponto do País. O tercei-
ro produto que seguiu es-
sa filosofia foi o pacote de
Trakinas, que foi reduzido
de tamanho e de valor pa-
ra conseguir atender um

público com poder aquisitivo
mais baixo.

"É a maior customização da
Kraft já realizada no Norte e
Nordeste, uma vez que as cam-
panhas foram desenvolvidas
especificamente para a região",
finaliza Salvadego.
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