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Casar boas ideias com serviços e atendimento de qualidade pode levar uma empresa a se 
diferenciar das concorrentes. Quem garante são empresários e especialistas em 
empreendedorismo. "Deve-se também cumprir prazos de entrega e estar atento às mudanças 
de comportamento do consumidor para adequar os produtos às novas necessidades do 
mercado", afirma Solange Machado, coordenadora do centro de estudos de inovação e 
aceleração de negócios da Business School São Paulo (BSP).  
 
Na prática, recrutar funcionários criativos e saber ouvir clientes e fornecedores também pode 
ajudar a alavancar os negócios, segundo os consultores. Para fugir da mesmice da 
concorrência, as companhias apostam em novidades como aulas de costura para crianças, 
pesquisa de mercado em redes sociais e transações financeiras pelo celular.  
 
A empresária Fernanda Egydio resolveu ensinar crianças a partir de cinco anos a costurar. A 
Boutique de Costura Love Blankie foi criada em agosto de 2010 e já recebeu mais de 170 
alunos. "Queria fazer algo que ninguém havia realizado no Brasil", diz Fernanda, que abriu o 
negócio inspirada pela filha de quatro anos que insistia em aprender os segredos da confecção. 
 
Para tirar a empresa do papel, Fernanda investiu R$ 43 mil em recursos próprios na reforma e 
decoração da sede, compra de computadores, máquinas de costura, aviamentos e tecidos. O 
planejamento do negócio durou cinco meses. "A atividade estimula as crianças a ter mais 
concentração, motricidade e criatividade." As aulas semanais duram uma hora e incluem a 
criação de bolsas, roupas e almofadas.  
 
Em 2011, a empresária pretende investir R$ 20 mil na mudança para um local mais amplo e 
na compra de novos móveis e equipamentos. Hoje, a escola, que tem um faturamento médio 
mensal de R$ 15 mil, conta com 30 alunas fixas. "A meta é lançar um sistema de franquias", 
destaca. Para incrementar o orçamento, Fernanda pretende alugar o espaço para festas 
infantis e estender as aulas para adultos. 
 
Segundo Cláudia Bittencourt, sócia do Grupo Bittencourt, de consultoria para o 
desenvolvimento e expansão de negócios, as empresas que conseguem se destacar no 
mercado investem em atendimento personalizado e na boa qualidade dos produtos e serviços. 
"Para ter boas ideias é importante estar atento às necessidades do negócio e realizar análises 
de mercado", ensina. "Bons projetos podem surgir até mesmo com a reformulação de 
sugestões geradas dentro da empresa." 
 
Na Focusnetworks, fundada há dez anos em São José dos Campos (SP), o posicionamento foi 
investir em projetos em redes sociais. Com 54 funcionários, coleciona mais de 20 clientes, 
como Itaú e Embraer. "Percebemos um novo nicho de trabalho nas mídias sociais e deixamos 
de ser uma agência de e-business para trabalhar com s-business (social business)", diz Rafael 
Kiso, diretor de novos negócios.  
 
Um dos novos serviços, que deve ser lançado ainda este ano, promete fornecer projeções de 
mercado com pelo menos seis meses de antecedência, graças à coleta de informações geradas 
pelos consumidores na internet. "Ao invés de fazer pesquisas tradicionais, as companhias 
poderão ter previsões baseadas em relatos de clientes, em tempo real", ressalta  
 
A previsão da Focusnetworks, que faturou R$ 6 milhões em 2010, é investir R$ 3 milhões até 
dezembro, valor 200% maior que o aplicado no ano passado. "Vamos usar a verba com 
infraestrutura e no desenvolvimento de produtos." Para Kiso, os maiores desafios do segmento 
é estar atualizado com as novidades tecnológicas, que surgem diariamente, e bancar a mão de 
obra, cada vez mais especializada. 
 
Segundo Solange Machado, da BSP, os empresários devem se basear nas mudanças de 
hábitos de consumo para adequar suas ofertas. "É importante criar mecanismos que captem as 



ideias dos colaboradores e parceiros e manter uma postura aberta para receber qualquer 
observação que chegar à empresa."  
 
Para a especialista, as companhias de tecnologia devem encarar a área de pesquisa e 
desenvolvimento como parte vital do negócio: investir no segmento é muito mais decisivo para 
esse nicho do que entre as companhias de serviços, por exemplo. "Atualmente, as atividades 
de P&D são conduzidas por meio de alianças com agências governamentais, universidades e 
institutos de pesquisa. De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Brasil investe 
cerca de 1,2% do PIB em pesquisa, valor insignificante se comparado ao montante usado nos 
países asiáticos." 
 
Foi por conta de avanços no desenvolvimento de soluções que a Freeddom Tecnologia 
conquistou grandes contratos, como a operadora Oi. A empresa de 105 funcionários criou 
sistemas de pagamento, programas de compra de recarga e de transferência de valores entre 
celulares. "Tudo foi desenvolvido com soluções de tecnologias abertas, de baixo custo e 
facilmente escalonáveis", afirma o gerente de negócios da Freeddom, Guilherme Messiano. 
 
Para continuar no mesmo ritmo de desenvolvimento de produtos, o plano é investir R$ 30 
milhões nos próximos dois anos - mais que o dobro do valor aplicado desde 2008. Este ano, a 
previsão é lançar pelo menos três novos produtos na área de transações eletrônicas e reforçar 
atividades de exportação. "Com a proximidade que temos com clientes e prospects, é mais 
fácil detectar necessidades e executar novas ideias", afirma.  
 
Segundo Adir Ribeiro, sócio da consultoria Praxis Education, conhecer bem o cliente pode fazer 
toda a diferença para o futuro de uma empresa. "É preciso estar disposto para ouvir os 
fornecedores e parceiros e oferecer produtos baseados em necessidades reais", explica. 
"Alguns empresários, por conta do sucesso de seus negócios, acreditam que são os donos da 
verdade. Saber escutar é uma arte que pode trazer bons resultados às corporações." 
 
A dica de Ribeiro para manter a criatividade na rotina dos empreendimentos é contar com 
gente criativa no time de funcionários. "Para isso, é necessário trabalhar com processos de 
seleção eficientes e oferecer um ambiente de trabalho propício para que as pessoas se 
expressem e possam agregar novos conhecimentos à organização."  
 
Segmentação garante resultados  
 
A segmentação de atividades pode ajudar as empresas a lucrar com boas ideias. É o que 
provam companhias como a Enox, da área de publicidade, que trilhou o caminho da mídia 
indoor, e o laboratório Femme, que trabalha apenas com exames para mulheres. "Novas ideias 
aparecem a cada instante. O segredo é identificar os projetos que darão os frutos mais 
consistentes", afirma Edgar Marçon, diretor da PLK Consulting. 
 
Há sete anos, logo após saírem dos bancos da faculdade, os quatro sócios da Enox investiram 
R$ 5 mil cada um para abrir o negócio. O plano era trabalhar apenas com mídia indoor - 
anúncios instalados dentro de prédios e estabelecimentos comerciais. A experiência deu certo 
e a agência que nasceu em Curitiba (PR) e hoje tem sede em São Paulo (SP) conseguiu 
clientes como a Samsung e a Unilever. No ano passado, recebeu o prêmio Endeavor como uma 
das empresas mais empreendedoras do Brasil. 
 
"Percebemos que o público que frequentava um único estabelecimento não representava nada 
para um grande anunciante, mas se criássemos uma rede com os melhores pontos de cada 
segmento, a história poderia mudar", lembra o sócio Rafael Cordeiro. No início, ainda em 
Curitiba, a empresa entrou em contato com os principais restaurantes, bares e academias da 
cidade. Em uma semana, instalou "displays" em cerca de 150 banheiros e tornou-se conhecida 
entre comerciantes e anunciantes. 
 
Dos banheiros, os anúncios passaram para painéis de esteiras em academias, espelhos de 
salões de beleza, mesas de restaurantes e provadores em lojas de departamento. Hoje, a 



agência possui 15 canais diferentes de propagandas e gerencia contratos em mais de 5 mil 
pontos. Tem escritórios em 20 cidades e mais de 100 colaboradores. 
 
O dia a dia de trabalho na Enox não é fácil. Em uma ação feita em 100 restaurantes, por 
exemplo, mais de mil visitas poderão ser feitas em um período de quatro semanas, em todos 
os pontos - uma visita para implementar as peças publicitárias, pelo menos oito durante a 
supervisão do trabalho e uma última conferência na retirada das peças. Todas as ações são 
monitoradas e geram relatórios de controle, cobertura fotográfica e registros em vídeo para 
captar a recepção do público diante das campanhas. 
 
Recentemente, a empresa lançou a EnoxTV em 50 bares de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre e Brasília. O serviço, que pretende chegar a mais de 300 pontos ainda este ano, é uma 
rede interna de TV com conteúdo editorial e patrocinado. A programação é gerenciada 
remotamente, por meio da internet. "Criamos uma forma de integração com o Twitter que 
permite aos frequentadores interagir com opiniões registradas nos monitores." 
 
Para Cordeiro, o maior desafio da empresa é competir com os veículos de mídia tradicionais, 
como jornais, revistas e TVs. "O mercado publicitário ainda concentra a maior parte dos 
investimentos nessas plataformas." Segundo estudos da Associação Brasileira de Mídia Indoor 
(Abramid), a estimativa é que até 2012 os investimentos publicitários na área, no país, sejam 
superiores a 10% do total investido na publicidade tradicional. 
 
No Femme Laboratório da Mulher, o segredo do negócio é prestar serviços de medicina 
diagnóstica exclusivamente para o público feminino. A empresa tem 150 colaboradores, um 
time de 40 médicos e atende mais de 5 mil pacientes ao mês, com uma média de 50 mil 
exames mensais. 
 
"As mulheres são consumidoras exigentes e formam um nicho de mercado com características 
muito peculiares", explica o sócio e diretor administrativo Décio Roveda Jr. "Para as empresas 
que se propõem a atuar nesse segmento, os desafios não são pequenos", afirma  
 
Até agora, o Femme não tem do que reclamar. De 2004 até hoje, o volume de exames deu um 
salto de 400%. No ano passado, a empresa obteve um crescimento de 60% no faturamento, 
chegando a R$ 15 milhões. 
 
Em 2001, o plano de Roveda é investir R$ 1,5 milhão no fortalecimento da marca, treinamento 
da equipe e em novas tecnologias de diagnóstico. A previsão é faturar R$ 18 milhões. "Vamos 
abrir quatro filiais na Grande São Paulo e duplicar a capacidade de atendimento da unidade 
central." (J.S) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 jan. 2011, Especial, p. G2. 
  
 
 


