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Pesquisa de mercado é importante. 
 
Camila Farani é ousada e sempre soube usar essa característica de personalidade nos negócios. O 
Tabaco Café, tabacaria no Centro do Rio de Janeiro, reflete essa ousadia não só pelo tipo de 
produto que vende, mas muito e, principalmente, pelo ponto em que está localizado: no subsolo 
de uma galeria especializada em produtos de informática. 
 
O empreendimento, que poderia ser um fracasso, vem conquistando cada vez mais clientes. 
Caminho parecido com o de Camila percorreram Analucia Pinheiro, em Brasília, e Olney Botelho, 
em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro, que optaram por sair do lugar comum e 
tiveram a ousadia de instalar suas lojas em pontos comerciais longe da concorrência. Observar o 
tipo de público e fazer pesquisa de mercado são ainda mais essenciais quando o ponto escolhido 
foge de concentrações comerciais. A novidade pode não trazer bons resultados no início. "Abri 
minha loja em uma rua que não tinha estabelecimentos do mesmo segmento. Tinha um banco, 
uma confeitaria e uma ótica. Pensei que fosse ser fácil, mas me enganei. 
 
Os primeiros anos foram muito difíceis e tive que investir muito em divulgação para conseguir 
bons resultados", revela Analucia Pinheiro, dona da Nalu, butique de moda feminina na Asa Sul do 
Distrito Federal. Segundo a coordenadora do MBA de Marketing de Varejo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-Rio), Rita Martins, Analucia caiu no erro mais comum: não observar, com 
antecedência o tipo de público e não fazer uma pesquisa de potencial de mercado antes da 
abertura do negócio. "Antes de tudo é muito importante fazer uma avaliação da circulação de 
pessoas, que vai mostrar se o tipo de produto é adequado para a região", explica. 
 
Assim como Analucia, Olney Botelho, proprietário da Superpão, confeitaria em Nova Friburgo, 
Região Serrana do Rio de Janeiro, não fez pesquisa de mercado. "Quando cheguei aqui, há 18 
anos, o bairro era mal visto pela população", conta Botelho que acabou se tornando o responsável 
pela revitalização do bairro. "Hoje, nosso bairro é considerado nobre", complementa. 
 
A pesquisa de mercado que Rita, da FGV-Rio, aconselha foi feita por Camila Farani, da Tabaco 
Café, no Rio de Janeiro. Ao perceber que havia demanda muito grande por alimentação na área, 
ela não hesitou: iniciou as obras e, em pouco tempo, tinha a cafeteria pronta. "O shopping em 
que estamos localizados é muito ocupado por lojas de informática. As pessoas só conseguiam 
achar um estabelecimento de produtos mais finos saindo daqui", diz. 
 
Boca-a-boca é resultado da qualidade  
 
Segundo Camila Farani, o boca-a-boca foi o principal responsável pelo fato. Camila lembra que, 
embora o ponto comercial seja um fator essencial, não se pode esquecer de outros pontos. "A 
qualidade do produto e do atendimento vem em primeiro lugar. Se houver a conjunção desses 
dois, o boca-a-boca leva ao sucesso", completa. Uma opinião contrária a de Rita Martins, da FGV. 
 
"O ponto comercial é fundamental e deve ser estudado com certa antecedência antes da abertura 
do negócio", atesta. Uma experiência que Analucia Pinheiro não quer mais repetir na abertura de 
sua segunda loja. "Agora quero investir mais no lado Sul, de onde vem a minha clientela cativa e 
onde sei que vou encontrar novas clientes. Quero algo mais fácil com a segunda unidade", frisa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 maio 2006, Jornal do Lojista, p. B-9. 
 


