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Empresas que apostaram em novo direcionamento obtêm resultados  
 
Durante quatro anos, a artesã Cris Paz dedicou todos seus esforços no desenvolvimento de sua 
empresa, cujo foco era a venda de bijuterias. Ela fazia o que gostava e até tinha bom volume 
de vendas, mesmo concentrando-as apenas no varejo.  
 
No entanto, Cris não via maiores perspectivas de crescimento para seu negócio até que, há 
pouco mais de um ano, quando expunha suas bijuterias em um evento voltado para lojistas ( 
na tentativa de vender também no atacado), Cris se deparou com uma nova oportunidade.  
 
Para acompanhar seus produtos a empresária criou saquinhos de feltro bordados à mão. Ela 
notou então que os lojistas se interessavam mais pela embalagem que pelo produto embalado. 
“Um deles até me procurou, interessado que eu fizesse as embalagens para ele”, comenta 
Cris. “Na época eu fiquei um pouco frustrada, pois aquilo não era o meu foco. Eu percebi que 
todo o investimento que eu havia feito para montar minha empresa não havia dado certo”. 
Mesmo assim, ela topou a proposta e decidiu virar o volante da empresa para outro rumo. Em 
pouco tempo seu foco passou a ser uma linha infantil de bonecos e acessórios. Após um ano, a 
Chez Cris Acessórios e Toys aumentou seu faturamento em mais de 100%. Seus produtos são 
vendidos em 16 pontos-de-venda espalhados pelo Brasil e também pela internet. “Hoje já 
estou negociando com pessoas da França e Inglaterra que me conheceram por meio do meu 
blog e do meu site”, comemora. 
 
Algo parecido aconteceu com a designer Tereza Aragão, proprietária do Estúdio de Objetos 
Tereza Aragão. Durante dez anos, ela fabricou os mais diversos objetos de resina. “Fazia 
desde bijuteria até objetos para escritório”, conta. Até que, há quatro anos, após observar o 
mercado, decidiu direcionar seus esforços para a linha de banheiro, principalmente peças para 
bancada.  
 
“Durante todo esse tempo fui percebendo que a resina tem tudo a ver com banheiro e, como 
eu já dominava as técnicas, decidi me focar”. O resultado da mudança, segundo ela, foi o 
crescimento constante no no volume de vendas.  
 
“O número de clientes quadruplicou. Só em 2007 expandimos as vendas em 35% ”, diz. 
Tereza. Para ela,o foco é fundamental por causa da concorrência. “Quanto mais você se foca, 
melhor você faz”.  
 
MUDANÇA DE FOCO 
 
A história das duas empresárias ilustra a importância que o foco adequado tem para o sucesso 
de uma empresa e também mostra que o planejamento de negócios, ainda que a empresa [A 
EMPRESA]esteja indo bem, pode, sim, sofrer modificações para se adequar às oportunidades 
que o mercado apresenta.  
 
Ambas as empresárias adotaram um elemento conhecido de planejamento estratégico: o 
monitoramento de mercado, segundo analisa o professor do Programa de Capacitação da 
Empresa em Desenvolvimento (Proced/FIA), Carlos de Lima Nascimento.  
 
“O caminho para encontrar o foco certo de um negócio, num espaço de tempo menor, está no 
planejamento estratégico. E monitorar as respostas do mercado em relação ao seu produto ou 
solução é parte fundamental desse processo”, frisa Nascimento.  
 
“O ato de monitorar, de observar, tem que ser algo constante na rotina do empreendedor, pois 
é essa cultura que permite que ele enxergue as novas oportunidades”, complementa a 
consultora do núcleo de empreendedorismo da DBM, Carmelina Nickel.  
 



Segundo ela, a proximidade com o cliente facilita muito nessa tarefa. “O seu público é que vai 
dar o ‘jeitão’ do seu negócio. É preciso estar sempre atento para as possibilidades de gerar 
valor para eles”. Foi essa proximidade que permitiu a Cris Paz identificar que o produto que e 
ela vendia não era o que o mercado queria naquele momento.  
 
TEMPO E CORAGEM 
 
Além da importância de monitorar o ambiente de negócios, Nascimento chama a atenção para 
a velocidade com que se implementa uma mudança ao se detectar uma oportunidade. “O 
mercado é muito competitivo, por isso, perder o timing da mudança traz um risco crescente e 
exponencial”. 
 
Entretanto, essa não é uma tarefa muito fácil. Como o próprio Nascimento observa, 
geralmente os pequenos empreendedores constróem seus negócios em torno dos seus sonhos 
e deixar de lado aquilo em que investiram pode ser difícil, ainda que fundamental para a 
sobrevivência da empresa.  
 
“Nesse momento, o empresário tem de considerar não o lado artista, mas o de empreendedor, 
que não tem medo de ousar ou mudar totalmente o direcionamento do seu negócio”, 
acrescenta Carmelina. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 mar. 2008, Oportunidades, p. Co2 


