
Amigas há três anos, a designer
de produtos Carolina Trombelli, e
a psicóloga Patricia Mascarenhas,
que se graduou na Turquia e traba-
lha com tradução juramentada,
planejaram um empreendimento
desconhecido no Brasil, mas que
já virou mania em muitos países
pelo mundo.Enquanto trabalha-
va com pesquisa para desenvol-
ver produtos, Carolina se depa-
rou com o segmento nail bar, es-
paços que conta com toda a estru-
tura de um bar, mas tem como ob-
jetivo principal oferecer serviços
de manicure e pedicure.

“No dia em que fazia pesquisas
sobre o nail bar, que tinha virado
febre em Paris, Amsterdã e Lon-
dres, eu tinha combinado de sair
para conversar com a Patrícia.
Quando cheguei e mostrei para
ela tudo o que eu tinha visto, ela
comentou que antes de me encon-
trar, estava na manicure toman-
do cerveja. Na hora decidimos
que montaríamos algo com essas
características”, disse Carolina.

Depois disso, as empreendedo-
ras elaboraram uma apresentação
e enviaram aos seus pais, que fo-
ram os grandes patrocinadores da
ideia. Ambos aprovaram de pron-
tidão a ideia, tornando legítimo o
projeto inovador.

Carolina avalia que o espírito
empreendedor e independente
sempre esteve presente em sua
personalidade. “Desde pequena,
já emprestava dinheiro para a em-
pregada e cobrava juro”, recorda.

Em sua formação, a design de
produtos fez o curso de jovem em-
preendedor ministrado pelo Se-
nac e prestava atenção às aulas de
empreendedorismo quando estu-
dou administração. Para ela, es-
sas experiências foram primor-
diais para executar um trabalho
satisfatório na Spink.

Durante o planejamento, am-

bas repercutiram possíveis adapta-
ções e em pouco mais de dois me-
ses, inauguraram a loja. Já na aber-
tura, o salão de beleza tinha se
transformado em uma boutique
de roupas multimarcas, que ofere-
ceria serviço de manicure e bar.

A decoração aconchegante e a
disposição das três atividades que
oferece fez com que os negócios
sejam complementares.

“Ás vezes, a cliente entra para
comprar roupa, olha os esmaltes
e acaba decidindo fazer a unha,
ou até mesmo o inverso. Quem
vem fazer mão e pé, muitas vezes
fica lá por 30, 40 minutas senta-
da. Nesse meio tempo, olham a
arara de roupas e decidem experi-
mentar. Até por isso não temos re-
vistas aqui para que elas possam
observar e se interessar por outra
coisa,Toda essa estrutura é propo-
sital e realmente funcionar”.

A divulgação é feita principal-
mente por redes sociais. Além
disso, fecharam parceria com
os restaurantes vizinhos, que
sempre indicam a Spink como
boa opção de compra.

“Disponibilizamos o cardápio
dos restaurantes e as clientes mui-
tas vezes pedem algum prato e co-
mem aqui mesmo, enquanto fa-
zem a unha. Por outro lado, de
quinta à sábado, o restaurante fi-
ca aberto até mais tarde e muitas
vezes recebemos clientes do res-
taurante, que vem aqui depois do
jantar”, diz Carolina.

Após um mês de inauguração,
as empresárias ousaram ainda
mais e passaram a oferecer outro
serviço, alugando o espaço da loja
para festas e eventos. “A loja vira
uma grande balada, com DJ, bebi-
das, comidinhas. A ideia partiu de
uma cliente que decidiu fazer a
festa de aniversário aqui. Planeja-
mos tudo e vimos que poderia se
tornar vantajoso para nós. As fes-
tas atraem ainda mais gente para
a loja. Acaba rolando uma compri-
nha li e outra ali”, conta Patrícia.

Esperando o negócio ficar sóli-
do, Patrícia explica que elas pre-
tendem ter franquias e vender a
ideia a outros empreendedores.
“Já temos quatro pessoas interes-
sadas, mas queremos ter o co-
nhecimento de como funciona
durante o ano, em que épocas
vende mais, por exemplo, para
poder passar um planejamento
completo para um futuro fran-
queado”, diz Patrícia.

Para Carolina, o único erro
que cometeram foi tentar esta-
belecer um público-alvo para o
negócio. “Hoje, sabemos, que
podemos receber mulheres e ho-
mens, entre 10 e 80 anos, não te-
mos limitações”.

A criatividade é um dos pon-
tos fortes da dupla, que não
trouxe apenas uma tendência in-
ternacional, mas também esta-
beleceu um novo conceito de lo-
ja no mercado brasileiro.

Com quatro meses de funcio-
namento, Carolina e Patrícia
contam com 50 clientes cadas-
tradas e que visitam a loja sema-
nalmente. Acreditam que mais
de 500 pessoas já usufruíram de
algum dos serviços oferecidos.
Para quem iniciou de maneira
despretensiosa e de maneira tí-
mida, as empreendedoras pare-
cem definitivamente ter encon-
trado o caminho certo. ■ M.R.
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Nestes tempos de mudanças rápidas, crise econômica e
busca pelo novo, muitos empreendedores trabalham
com a hipótese de desenvolverem novos produtos. A to-
do o momento somos bombardeados com novas ofer-
tas. Chega a sufocar! Porém, é confortável saber que
muitos irão morrer.

Para desenvolverem novos produtos se faz necessário
entender uma premissa básica: produtos nascem da iden-
tificação de necessidades e desejos de seu público-alvo.
Essas necessidades fazem parte da constituição básica do
homem (ex: sede, fome, frio, etc.). Já os desejos podem
ser criados. À medida que a sociedade evolui, os desejos
de seus membros tendem a aumentar, já que a evolução
da tecnologia e de processos acontece em paralelo, permi-
tindo assim o surgimento de inovações para o consumo.
Este entendimento é fundamental para o desenvolvimen-
to de qualquer produto. Lembre-se que o consumidor
não compra um produto nem mesmo um serviço. O con-

sumidor paga pela satis-
fação de uma necessida-
de ou de um desejo. Ain-
da não sabemos se esta-
mos criando uma socie-
dade viciada ou depen-
dente destes desejos e
até que ponto isso é pre-
judicial. Mas, na ótica
empreendedora, o certo
é que os produtos são
apenas um meio de con-
seguir vantagens compe-
titivas. Não podemos,
portanto, colocar toda
nossa estratégia empre-
sarial em algo que vai
morrer em breve. Todo
produto tem seu ciclo

de vida, ou seja, nasce, cresce, amadurece e morre. E este
ciclo tem se tornado cada vez menor. Alguns produtos
mal são lançados e já se estuda a possibilidade da sua subs-
tituição. Isso acontece devido a maior competição do mer-
cado e as mudanças constantes nos desejos dos consumi-
dores. Podemos concluir que as estratégias de produtos
têm que ser somadas as outras estratégias empresariais.

Você é apaixonado(a) por seu produto a ponto de nun-
ca tirá-lo do seu portfólio? Você é apaixonado(a) por
sua ideia? Oferecer um produto ao mercado só porque
você tem um apego por este, é a mesma coisa de uma
mãe defender um filho mesmo sabendo que este fez al-
go de errado. Quem oculta um erro também tem culpa.
Então, ter a consciência que produtos têm hora e data
marcada para nascerem e morrerem significa agir de for-
ma estratégica. Pensando desta maneira, poderemos
não só desenvolver melhorias em nossos produtos co-
mo também diminuir a oferta de produtos no mercado.
Mas, o difícil não é termos este raciocínio. O difícil é per-
cebermos o momento exato de inovarmos. A hora da
criação ou de melhoria de um produto é o resultado de
uma boa análise de mercado e do ciclo de vida do mes-
mo. Um bom exemplo é o do setor de tecnologia. Novos
produtos são lançados de forma quase que instantânea a
criação de novos desejos. Também, neste setor todos
tem consciência que sua vida útil é pequena.

Por fim, para aqueles que estão atrás do sonho de cria-
rem um novo Facebook, vale aqui uma dica: este produto
tem que agradar primeiro os consumidores. Sua aprova-
ção inicial não tem muita importância. Inovar apenas pela
pressão do mercado também não faz muito sentido. Afi-
nal, sempre criamos um filho para o mundo! Protegê-lo de-
mais pode estragá-lo! Multiplicá-los, pelo nosso bel-pra-
zer, pode aumentar os problemas da superpopulação. ■
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O Spink trouxe para o Brasil o conceito de ambiente, que junta os
serviços de manicure e pedicure com drinques e itens de vestuário

Depois de um mês
da inauguração como
bar, loja e serviço de
manicure, o espaço
passou a ser alugado
para festas e eventos

Oferecer um produto
ao mercado só
porque você tem
apego por ele é a
mesma coisa de uma
mãe defender um
filho mesmo sabendo
que ele fez algo
de errado. Quem
oculta um erro
também tem culpa

Patrícia (esq.) eCarolina: experiência internacionalpara juntarnailbarebutiquemultimarcas

 Terça-feira, 14 de agosto, 2012 Brasil Econômico 13

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




