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Empreendedores que optam pela customização passam longe da crise 
 
Com a concorrência acirrada, empresários precisam usar da criatividade para se diferenciar e 
cativar clientes. Foi com essa ideia que as sócias Ana Carolina Gaspar, Marília Opice e Marcela 
Quintas se juntaram para formar a Shine, grife de jóias. O serviço começou quando os clientes 
que visitavam a loja perguntavam sobre alguma peça que não constava no catálogo. 
"Começamos a dizer que fazíamos, mudávamos os produtos, tudo para não perder o freguês." 
Ela conta que muitas vezes os pedidos são tão diferentes que seria impossível produzi-los em 
grande escala. 
 
A solução, segundo Ana Carolina, ajudou até no momento da crise econômica que surgiu no 
fim do ano passado. "Intensificamos as encomendas de customização, porque era uma venda 
garantida." Segundo Ana Carolina, a medida foi para evitar uma queda no período: "Jóia é um 
produto de luxo e em momentos de crise é o primeiro que o consumidor deixa de adquirir." 
 
As vendas customizadas correspondem a 35% do fatura-mento da loja, que fatura, por ano, 
R$ 900 mil. "Com a customização, o cliente tem a peça exatamente da maneira como ele quer 
e gosta", diz Ana Carolina. Outro detalhe que atrai a clientela é o fato de que o preço da 
customização não varia muito, comparado com as demais peças. 
 
Jóias, sapatos e mochilas estão entre os artigos personalizados 
 
Para evitar qualquer problema que possa aparecer entre o desejo do cliente e o produto final, 
as sócias têm um sistema, por meio de programas de computador, no qual elas mandam por 
e-mail uma prova para o cliente para que ele visualize se o que está comprando é realmente o 
que pretende. 
 
A Who's, loja de sapatos, também percebeu na customização um nicho com bom potencial. 
Segundo a sócia Juliana Zago, os modelos produzidos são personalizados para tamanho, cores 
e estilos variados. "Muitas pessoas não encontravam o produto exatamente como queriam, 
como sapatos número 33, 41 que são difíceis de encontrar, ou mesmo um 37 que sirva 
perfeitamente." Os modelos são direcionados para o público feminino e infantil. "Há muitas 
mães que fazem modelos semelhantes para elas e as filhas." Mas, para que as clientes possam 
desfilar com sapatos parecidos com os das filhas, é preciso desembolsar uma quantia em torno 
de R$ 500 e R$ 800. "Há um custo maior porque a produção é artesanal, os sapatos são feitos 
à mão e o processo é mais demorado", explica Juliana. 
 
A loja funciona há pouco mais de um ano. Para apostar na ideia, Juliana e sua irmã e também 
sócia -, Camila, investiram R$ 3C mil. "O retorno foi imediato. A melhor propaganda para isso 
foi o boca a boca", conta Juliana. O faturamento anual da marca ficou em torno de R$ 700 mil. 
Segundo ela, a expectativa para este ano é a de que a loja cresça 20% a mais do que no ano 
passado. 
 
DESDE A INAUGURAÇÃO 
 
Na Eastpack, a customização faz parte do cardápio da loja desde a sua inauguração, em 1976. 
"O consumidor enxerga a marca com detalhes pessoais e, mais do que isso, ele quer algo que 
ninguém tenha", afirma a gerente de Marketing da Eastpack, Fernanda Klink. 
 
Só neste ano, foram mais de 500 mochilas customizadas. O volume pode variar de mês para 
mês, mas a média está entre 10% e 30%. B o mais interessante para os consumidores é que o 
serviço não tem custo extra no preço do produto.  
 
Para oferecer a customização, Fernanda conta que a loja disponibiliza um profissional, espaço 
e material. "É um investimento para fortalecer a identidade da marca e traz resultados." Ela 



diz que o produto atrai a atenção de outras pessoas, que por sua vez se interessam e funciona 
como uma propaganda espontânea. 
 
Para a professora de Merchandising da Pós-Graduação da ESPM, Heloísa Omine, a 
customização se torna referência para a marca, numa época em que os produtos estão todos 
bem parecidos. O consultor de Marketing do Sebrae-SP, José Carmo Vieira de Oliveira, a 
customização, quando planejada e bem focada, pode ampliar o campo de atuação do negócio e 
até mesmo atender a diferentes públicos consumidores. "Se der certo, o negócio pode se 
basear somente na customização." Ele ainda explica que a customização não precisa 
necessariamente ser de um produto, pode acontecer também como um serviço: "Uma 
seguradora de carros que passa a oferecer um serviço de manutenção, por exemplo, 
customizou o seu produto." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 jun. 2009, Oportunidades, p. Co4. 


