
Produtos exclusivos miram sonho do cliente  
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Especialistas alertam: para apostar em itens únicos e totalmente personalizados é preciso 
conhecer bem os desejos do consumidor  
 
Num mercado cada vez mais competitivo, encontrar formas de se diferenciar é prerrogativa 
para manter bons resultados. Nesse sentido, há empresários que apostam em modelos de 
negócios com foco muito definido, baseados no desenvolvimento de produtos únicos e 
exclusivos. É o caso da dupla de estilistas Antônio Viella e Paulo Bernardes, proprietários do 
Atelier Viella Bernardes.  
 
Há quatro anos os dois se dedicam à criação de vestidos de noiva baseados no biotipo da 
cliente, o que faz com que suas peças sejam únicas. “Durante mais de 20 anos atuei em 
diversas casas de costura famosas e percebi essa necessidade de exclusividade que as noivas 
demandam e o mercado não tem muitas opções que atendam isso. O que se vê são modelos 
importados que são ajustados ao tamanho da cliente”, explica Antônio Viella, justificando a 
opção pelos modelos inteiramente personalizados.  
 
Além da confecção do vestido, eles também apostam no diferencial do atendimento. “Em 
momento algum a cliente ficará na mão de um vendedor. Todo o contato com é feito 
diretamente por mim ou pelo meu sócio”. Viella conta que presta uma consultoria completa e 
acompanha toda a preparação da noiva no dia do casamento.  
 
Todos esses mimos têm um custo. Viella não revela o preço médio dos seus vestidos, mas 
admite que pode ficar até 50% mais alto que a média cobrada por casas de marca conhecida.  
 
Para o professor do Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento (Proced/FIA), 
Carlos de Lima Nascimento, a sustentabilidade de empresas que, assim como a Viella 
Bernardes, apostam em soluções personalizadas, está na percepção dessa diferenciação por 
parte do cliente. “Nesse sentido vale ter um atendimento diferenciado, uma instalação 
diferenciada, uma logística diferenciada”. 
 
UM SONHO 
 
A consultora do núcleo de empreendedorismo da DBM, Carmelina Nickel, ainda acrescenta o 
fato de que nesse tipo de modelo de negócio o que se vende não é só um produto, mas sim 
um sonho. Por isso, ela destaca a importância de conhecer muito bem o público- alvo. “É 
preciso observar se há um vácuo no mercado a ser preenchido”, diz. 
 
Foi o que fez o técnico mecânico Claudio Bittencourt, proprietário da B&M Motorcycles.  
 
Há 22 anos, ele é especialista em customização de motos da marca Harley Davidson e conta 
que começou a se especializar em customização e manutenção desse tipo de moto porque 
notou que na região onde atua (Belo Horizonte) há muita carência por esse serviço.  
 
Para ele, seu diferencial é nunca fazer uma moto igual à outra. “Cada cliente tem sua 
identidade e cada moto tem de refletir um pouco disso”, explica.  
 
Bittencourt diz que seu trabalho é muito artesanal, o que não permite que ele faça mais que 
duas ou três motos por ano.  
 
Toda essa dedicação se reflete no custo, que pode chegar até a R$ 70 mil por moto. Ele 
comenta que isso não espanta seus clientes, que segundo ele são pessoas com idade acima 
dos 35 anos e com boa condição econômica. “Ao contrário, tenho encomendas para os 
próximos dois anos”. 
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