


presário tem de centralizar todas
as decisões. Essas são algumas
das premissas que ficaram no
passado. Se um empreendedor al-
meja expandir o seu negócio, de-
finitivamente, ele tem de deixar
os estereótipos de lado e adotar
estratégias que o permita ter visi-
bilidade no mercado.

Para o professor de Marketing
do MBA da Fundação Instituto
de Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeira (FIPECAFI)-FEA/
USP, e diretor da The New Old
Boys Comunicação e Consultoria,
Adalberto Belluomini, as melhores
estratégias de grandes empresas
que pequenos empresários podem
adotar são, fundamentalmente, as
de marketing, tais como trabalhar
bem o produto, distribuição, ven-
das e comunicação. Mas ele explica
que, antes de tudo, é preciso pres-
tar atenção às ações pertinentes
a determinados tipos de negócio.
"Desde que previamente bem pla-
nejadas, discutidas e amadureci-
das, tanto internamente como em
conjunto com parceiros e agências
que dão suporte ao trabalho, elas
têm tudo para dar certo".

Foi o que fez a Hari Om Saúde
Integrada e Qualidade de Vida, cen-
tro que atua em atividades e trata-
mentos voltados à saúde do corpo
e da mente. Para sair do amadoris-
mo e seguir um rumo mais profis-
sional, a empresa contratou a New
Growing, agência de design focada
em criação de conceitos e marcas,
para desenvolver a sua logomarca
e toda identidade visual. Uma das
sócias da empresa, lamara Ferres,
conta que passou todas as infor-
mações e estratégias para a equipe
contratada e aguardou apenas 60
dias para a apresentação da nova
marca e do novo nome.

A executiva diz que tomou essa
decisão quando percebeu que a
empresa era um tanto amadora e
não tinha uma "cara" própria. "O
nosso nome era muito comum -
Espaço Saúde Integral-e era con-

ma microempresa não
pode ter uma forte ima-
gem. Um pequeno em-



fundido com outros que seguiam o
mesmo foco. O logotipo antigo havia
sido desenvolvido por nós, totalmen-
te sem estética e técnica. Além disso,
o negócio, até então, não tinha estra-
tégia", conta. lamara entende que o
investimento era extremamente ne-
cessário para agregar valor e apresen-
tar melhor os diferenciais da empre-
sa. Ela percebeu, depois da mudan-
ça, que a Hari Om é mais elogiada por
seus clientes pela forma de apresen-
tação. "Todos os nossos ambientes e
materiais seguem um padrão de iden-
tidade. Posso dizer que foi uma ótima
estratégia", comemora.

Competitividade—
Não é recente a idéia das pequenas

e médias empresas de acompanha-
rem as ações de marketing e publi-
cidade que as grandes empresas fa-
zem. Nos últimos anos, devido à con-
corrência acirrada, as empresas tive-
ram de se renovar para acompanhar
o competitivo mercado e agradar ao
consumidor. E entre as mudanças, a

que mais causa impacto é a da logo-
marca, material de mídia impressa
e, atualmente, a Internet. A opinião
é do diretor da New Growing, Hélio
Moreira. "São grandes ferramentas
não tão baratas, mas que não che-
gam aos pés dos custos da compra
de um espaço em grandes emissoras
de TV", destaca.

Na opinião de Moreira, a criação da
marca e o alinhamento da identidade
visual, seja ela aplicada na arquitetura
da loja como sinalização externa ou a
sinalização interna, entre outras ações
essenciais para o negócio, faz com que
a empresa crie raízes e mostre ao seu
público a que "você veio". "Se a em-
presa vende comida chinesa, a iden-
tidade e logomarca têm de vender e
passar para o seu público que ali tem
comida chinesa. No caso de uma em-
presa de serviços, seja uma logomarca
ou logotipo, terá de ajudá-lo a promo-
ver o que se quer vender". Portanto, o
ideal é começar o negócio com uma
marca e uma identidade alinhada ao
conceito da empresa.



Estilo de gestão
A Studio Mix, loja de roupas de fes-

ta da capital gaúcha, é outra empresa
que se diferencia pelo estilo de gestão.
Sua estrutura se assemelha a de gran-
des corporações, em que os presiden-
tes delegam funções importantes a
executivos de sua confiança.

Como a proprietária Angela Parente
tem mais facilidade para relacionar-
se com clientes, fornecedores, diri-
gentes dos shoppings, funcionários e
contatos em geral, contratou a con-
sultora Liège Martins para exercer
funções como compras, definição do
mix do produto e identidade do negó-
cio, treinamento da equipe de vendas
em moda e estilo, bem como auxiliá-

la nas ações de marketing. Liège conta
que ficou impressionada no começo,
pois estava acostumada a ver peque-
nos lojistas centralizarem as decisões.
"O nível de confiança era tão grande
que me impelia a não desapontá-la. A
Angela sempre ressaltou que seu esti-
lo de gerenciar era se colocar a servi-
ço da equipe no que fosse necessário,
mas dando liberdade e responsabili-
dade para cada um", destaca.

Os benefícios da descentralização das
ações para a empresa são evidentes,
pois dificilmente uma pessoa é boa em
tudo e, nos pequenos negócios, o pro-
prietário tem de executar todas as tare-
fas gerenciais. Portanto, não tem tempo
para fazer o que faz melhor.

ESTRATÉGIAS DE PRODUTO:

Conseguir diferenciar-se no mercado
com produtos ou serviços de qualida-
de nitidamente destacada dos demais
concorrentes; eventual readequação
do portfólio de produtos; renovação
da marca através de logotipo atraente,
fruto de um plano de identidade vi-
sual elaborado por uma agência de
comunicação experiente, ou até mes-
mo criação de uma nova marca mais
atual, pertinente com a proposta que
se pretende

ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO

E VENDAS: Indispensáveis ao cresci-
mento, seguem juntas para ampliar a
penetração no mercado, seja através de
vendas diretas via web, mas atrela-
das a um processo muito detalhado e
eficaz de entrega física dos produtos,
seja através de distribuidores nomea-
dos ou atacadistas, que têm estrutura
de vendas e processos logísticos de
entrega próprios. Outra forma que pe-
quenas empresas podem adotar para
expandir seus mercados é a nomeação
de representantes comerciais experts e
bem atuantes nas áreas geográficas ou
segmentos que lhe interessam

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO:

Essenciais para difundir e tornar um
pequeno negócio mais conhecido no
mercado. Contratar uma agência cria-
tiva e de porte compatível é a melhor
solução, desde que essa também domi-
ne as técnicas de marketing de nicho e
de comunicação direta. A propaganda
convencional em veículos conceituados
e de massa, normalmente muito cara
para o orçamento da pequena empre-
sa, pode ser adaptada às mídias locais
e secundárias, tais como jornais de
bairro, canais específicos de TV por as-
sinatura, panfletagem, mala direta e a
indispensável Inteiffet. A idéia é traba-
lhar um site bem formulado em termos
de estética e estrutura de navegação,
atrelado a uma campanha de links pa-
trocinados para facilitar sua exposição
em sites de busca
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