
Criatividade faz a diferença para superar as crises 
 
Anail Gomes de Oliveira, proprietário da Belamiss, empresa de vendas diretas de moda íntima, 
está investindo em máquinas e equipamentos para aumentar sua capacidade de produção. O 
empresário tem ambiciosos planos de expansão. “A meta aqui é chegar a 100 máquinas de 
costura nos próximos 5 a 7 anos”, vislumbra ele, que tem hoje cerca de 5 máquinas trabalhando 
no local.Além de investir em maquinário, Oliveira também investe na sua equipe. “Realizo eventos 
e tento envolver os funcionários ao máximo no processo completo de produção, de forma que 
todos eles se sintam como donos do negócio e realizem da melhor forma o trabalho. Sempre digo 
que nós temos um negócio de pessoas, feito para pessoas e por pessoas”. 
 
Oliveira é um dos participantes do projeto Os Quatro Cantos da Moda do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP). “O Sebrae está alfabetizando o cidadão a 
ser empresário. O mundo muda muito rapidamente. Acompanhar isso fica difícil. Esse trabalho de 
dividir conhecimento é muito necessário. As pessoas que dão palestra têm a hombridade e 
humildade de dizer que estão trocando experiência e aprendendo também”, comenta Oliveira, 
para quem ser criativo é uma das maneiras de evitar crises. “Quando o mercado não está legal, o 
cliente não compra e cabe ao empresário, em certa medida para sobreviver, tomar medidas 
criativas. Temos bons clientes de atacado, por exemplo.  
 
Não podemos, por enquanto, manter um grande contingente de funcionários para arcar com 
pedidos muito grandes. Uma solução é, então, contratarmos prestadores de serviços para atender 
a essas demandas específicas, quando elas acontecem”. Para crescer e ganhar espaço no 
mercado, a opção mais viável para Oliveira é a franquia. “Estamos tomando providências para 
crescermos usando o modelo de franquias, e uma ótima maneira para conseguirmos isso é 
melhorando nossos produtos e aumentando a linha para que nos tornemos uma marca de maior 
atração para parceiros comerciais”, afirma.  
 
Hoje, a empresa tem 77 produtos em linha e cerca de 3 mil consultoras ou revendedoras. “A 
fábrica tem seis anos. Mas no mercado de venda direta já atuamos há 25 anos. No começo, 
trabalhávamos apenas com representação e vendíamos outras marcas de lingerie e cosméticos. 
Depois, resolvemos produzir também”. 
 
Oliveira reconhece a dificuldade desse mercado. “Lingerie é um mercado muito difícil de operar. 
Mas, eu acho que a concorrência é muito saudável porque sobrevive apenas quem é bom. Nossa 
lingerie tem um acabamento diferenciado e isso é o que faz com que consigamos conquistar a 
nossa fatia nesse mercado”, comenta o empresário. 
 
Para ele, trabalhar com moda significa, em certa medida, ir na contramão do mercado. “O 
mercado de lingerie trabalha muito com a moda. Temos as clientes que preferem, por exemplo, 
os modelos nostálgicos. E como moda também é gosto, respeitamos esse direito do cliente e não 
tiramos nenhum modelo de linha porque tem cliente que gosta disso”, diz Oliveira.  
 
O empresário acha a troca de informações entre os funcionários e as consultoras/revendedoras 
essencial para que haja uma sintonia entre o que é produzido e o gosto do cliente. “Trabalhamos 
com o pensamento de fazer com que cada consultor construa uma carteira de clientes. Por isso, a 
opinião delas é tão importante. Mesmo que mudemos a estampa de um produto para atualizá-lo, 
garantimos o modelo que o cliente gosta. Essa é uma forma personalizada de atender o cliente 
que acaba se constituindo em um diferencial da Belamiss para outras marcas”, afirma. 
 
É prioritário na agenda de Oliveira lançar a linha de cosméticos Belamiss. “Vamos lançar nossa 
marca própria. Já conquistamos as clientes, com certeza teremos boa aceitação”.  
 
Oliveira considera de suma importância a escolha de um bom fornecedor que tenha 
responsabilidade com qualidade e prazo.  



“Nunca estou satisfeito com a qualidade porque temos sempre como melhorar. Acho que todos 
podem pensar assim como ponto de partida para se tornar uma marca líder”, afirma. Ele afirma 
que o desenvolvimento de parcerias entre fornecedor, consultor e fábrica de fato se converte em 
benefícios para todos. 
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