
Vontade do cliente em primeiro lugar  
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Ao atender pedidos do público loja se tornou sucesso  
 
A proprietária da loja de bonecas Preta Pretinha e Presentes, Antonia Joyce Venâncio já havia 
se aventurado anteriormente num negócio, mas que não foi adiante.  
 
Ela teve um café no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. “Não havia feito pesquisa, 
nem plano de negócio e também não conhecia o público. Montei o negócio de acordo com as 
minhas vontades, nem me importei com o mercado.” O resultado dessa história não poderia 
ser pior: Joyce viu todo o seu investimento ir por água abaixo. Mas a experiência serviu para o 
próximo empreendimento. 
 
Hoje, com a loja, ela tem um público variado, para o qual oferece bonecas de pano e vinil. No 
início eram oferecidas somente bonecas negras e orientais. Com o passar do tempo e aumento 
de pedidos dos clientes, Joyce passou a produzir uma variedade maior dos produtos: loiras, 
morenas, ruivas, e também com deficiências, entre outras.  
 
PESQUISAS 
 
Joyce constantemente faz pesquisas com o público para saber como direcionar melhor o seu 
negócio. “Um dos segredos de qualquer negócio é ouvir as necessidades do seu público.” 
 
Com a loja, ela fez todo o planejamento, ouviu a opinião de diversas pessoas sobre a idéia que 
tinha de negócio e até na hora de decidir o nome do estabelecimento foi democrática e 
realizou uma votação.  
 
Quando participava de feiras de negócios, Joyce inovava na sua apresentação e surgia 
caracterizada de boneca. “Se você tem um bom produto, não pode ficar parado.” Tanto que o 
maior aprendizado que adquiriu com os empreendimentos é de que é preciso sempre adequar 
o negócio ao público e, a partir daí, focar em ações que diferenciem o seu estabelecimento dos 
demais. “Já aconteceu de criar uma boneca que no final não me agradou muito, mas quando 
foi exposta chamou muito a atenção do público e logo foi vendida”, relembra ela e conclui: 
“Hoje coloco as necessidades do público em primeiro lugar e não mais as minhas.” 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 maio 2008, Caderno Negócios e 
Oportunidades, p. Co4. 


