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Mudar de ramo pode ser a solução para quem está passando por dificuldades ou 
percebeu que não se identifica com a atividade. Embora demande reflexão e estudo, a 
troca é alternativa ao simples fechamento da loja, que pode não estar indo de vento 
em popa por fatores alheios à capacidade do comerciante. Com um bom planejamento 
na hora de escolher o novo ramo, o lojista poderá ser bem-sucedido na segunda 
tentativa.  
 
Diretor da Treinasse Consultoria e coordenador do Master in Business Administration 
(MBA) em Varejo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), Ulysses Reis considera 
delicada a mudança porque significa deixar para trás tudo o que foi conquistado no 
ramo anterior: conhecimento de mercado, clientes e a própria marca. Por isso, só uma 
excelente oportunidade ou fatores externos justificariam a guinada.  
 
Reis cita como fatores externos mudanças radicais na conjuntura econômica, 
mudanças culturais irreversíveis, como o fim do hábito de usar chapéus; e mudanças 
legais e tecnológicas, como a substituição da máquina de escrever elétrica pelo 
computador. Foi o que aconteceu com a comerciante Cristina Rocha.  
 
Trabalhando com o comércio de tecidos importados e confecção de roupas infantis, 
Cristina chegou a ter três filiais da Céus e Terra, em Salvador. Em 1998, entretanto, 
sentiu na pele a primeira desvalorização cambial com o aumento do preço dos tecidos 
e acabou fechando o negócio. "Além da conjuntura nacional, a economia de Salvador 
estava num momento complicado, com a saída de grandes empresas da cidade e o 
fechamento do Banco Econômico. O negócio se tornou insustentável", explica.  
 
Decidida a permanecer no comércio, Cristina optou por investir no ramo de revelação e 
venda de equipamentos fotográficos, abrindo uma franquia De Plá. Ela admite que, no 
começo, não conhecia nada do negócio. Mas três anos e meio depois, estava 
totalmente adaptada.  
 
- Aprendi bastante sobre a parte técnica da fotografia. Além de tudo, na confecção e 
no varejo de tecidos trabalhava muito mais, pois produzia, vendia e tinha que divulgar 
a coleção. Estou satisfeita com a De Plá - afirma.  
 
Consultores em varejo alertam, ainda, que o comerciante deve avaliar o que motiva a 
transição. Se o negócio está indo mal, isso pode ser um sintoma de que não está 
sendo bem administrado. "É importante identificar eventuais erros e saná-los antes de 
encarar um novo ramo. Com a análise, o lojista pode até descobrir que seu negócio 
pode ser mais rentável e desistir de mudar", pondera Reis.  
 
Claudio Goldberg, professor de gestão e marketing da FGV-RJ, descreve o passo-a-
passo da mudança. "Identificada a motivação e a necessidade da troca, resta ao 
comerciante pesquisar as tendências de mercado e escolher um novo ramo. A escolha, 
em geral intuitiva, deve ser validada por uma pesquisa de mercado. Finalmente, ele 
deve buscar conhecer o mercado em vai atuar, fazendo cursos ou procurando 
assessoria profissional, deve trabalhar para dar legitimidade à nova marca e, 
finalmente, implementar o negócio de fato", ensina.  
 
Foi o que fez Marcos Aurélio Silva quando deixou o comércio de frutas e verduras e 
resolveu montar um salão de beleza. Com a abertura de um grande mercado ao lado 



de seu hortifruti, em São Gonçalo, Silva não equiparar seus preços aos do concorrente 
e passou a acumular prejuízos. Assim que teve oportunidade, vendeu o imóvel próprio 
por R$ 40 mil e decidiu seguir os passos da mãe, cabeleireira e dona de salão.  
 
- Fiz cursos no Rio e no salão Soho, de São Paulo. Além das diferenças na gestão, um 
salão demanda sutilezas na linguagem e tratamento de clientes e funcionários, bem 
diferente do sacolão.  
 
Empresário investiu em quatro lojas diferentes  
 
Para alguns, entretanto, não há mistério na mudança de ramo. Que o diga o 
empresário Eduardo Almeida de Oliveira, que já teve pelo menos quatro lojas 
diferentes. Oliveira começou em 1989 com uma lavanderia na Tijuca, que manteve por 
12 anos. Na época, freqüentava uma academia de ginástica no bairro e, quando soube 
que seria fechada, vislumbrou uma boa oportunidade de negócio.  
 
- Mesmo sem ter uma formação específica, montei uma academia em local próximo e 
aproveitei meus contatos com os alunos da academia que freqüentava para levá-los 
para lá. O resultado foi que já comecei com 150 inscritos - conta ele, que acredita que 
a falta de know how específico pode ser suprida pela contratação de bons profissionais.  
 
Na opinião do comerciante, o que vale é a oportunidade que o negócio representa e a 
capacidade de gestão. Por isso, Oliveira não hesitou em vender a academia quando 
teve uma boa proposta e abrir uma sorveteria a quilo em 1996.  
 
- Era o auge das sorveterias e resolvi investir na Luigi, mas o negócio não vingou 
porque o carioca não tem o hábito de consumir sorvete fora do Verão. Há três anos 
passei a ser um franqueado do restaurante Doce Delícia - diz Oliveira, que crê que a 
franquia facilita, já que o franqueador transmite todo o expertise para o franqueado e 
o orienta.  
 
PASSO-A-PASSO  
 
>> Avaliar sua atuação como gestor e corrigir eventuais deficiências.  
 
>> Identificar o que motiva a mudança.  
 
>> Estudar tendências e optar por um ramo que o atraia.  
 
>> Validar a escolha realizando pesquisa de mercado.  
 
>> Procurar se informar sobre o novo ramo e fazer contatos com fornecedores e 
clientes.  
 
>> Avaliar possibilidade de sucesso e afirmação da marca nesse mercado.  
 
>> Implementar e controlar o negócio.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 31 maio 2003. 


