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De carona no crescimento do Brasil, empresas voltadas para produtos de alto padrão vêem 
seu mercado em potencial se expandir à medida que o número de milionários aumenta no 
País. Mas como crescer a produção sem perder o caráter exclusivo que as caracteriza? As 
estratégias para manter o alto faturamento e o atendimento personalizado passam pela 
constante fidelização dos clientes e pesquisas contínuas sobre novas tendências, sem jamais 
deixar de reforçar seu principal posicionamento de mercado: produto artesanal e requintado, 
acessível para uma minoria e que despertar o desejo na maioria.  
 
Fundada em 1941, a Amsterdam Sauer tem lucrado com esse crescimento. Segundo o diretor 
comercial Silvio Eisemberg, três fatores foram responsáveis pelo bom momento da empresa na 
atualidade: o crescimento da economia brasileira, que proporcionou o aumento no número de 
milionários; o interesse maior dos clientes por jóias, especialmente as produzidas com pedras 
preciosas, especialidade da joalheria; e o acesso mais facilitado aos produtos a partir da 
adoção de parcelamentos.  
 
Ainda assim, Eisemberg ressalta que a qualidade dos produtos da Amsterdam Sauer fica 
sempre à frente da demanda. “Apesar do crescimento dos últimos anos, mantivemos o olhar 
atento na exclusividade de nossas jóias. Por isso, mesmo que a demanda por uma 
determinada peça esteja em alta, optamos em manter a produção limitada. Preferimos não 
ampliá-la para continuar com total controle de qualidade do produto. Com isso, reforçamos a 
lealdade de nossos clientes”.  
 
Para o executivo, reside aí outra grande preocupação da empresa. “Direcionamos nossas 
estratégias de marketing nesse sentido. Precisamos nos aproximar da clientela, entender suas 
dúvidas. Assim, mais do que fidelizá-la, ganhamos a lealdade dela, o que é muito mais 
valioso”, afirma.  
 
Relógios 
 
A mesma exclusividade que a Amsterdam Sauer impõe às suas jóias, produzindo um número 
reduzido de peças, ela também busca na revenda das marcas internacionais consagradas como 
Dior, Omega e Breguet, que representa. “Este ano, estamos comercializando um modelo 
exclusivo de relógio Cristian Dior, cravejado de diamantes e avaliado em R$ 180 mil. Apenas 
100 peças são produzidas anualmente e conseguimos trazer duas para o Brasil. Vender esses 
relógios há alguns anos aqui seria algo totalmente inimaginável, mas o bom momento da 
economia nos fez encomendá-los. Um deles já foi vendido e, mesmo que houvesse procura por 
novas unidades, não traríamos outros para manter a exclusividade dos compradores”, 
argumenta.  
 
Na mesma proporção em que aumenta a demanda por produtos exclusivos, sobe também a 
procura por serviços customizados e personalizados. É o caso da Vidrotil, que, além de 
produzir mosaicos em vidro, os instala e presta manutenção. Há 61 anos no mercado, a 
empresa aposta numa combinação mantida desde a fundação: o caráter artesanal de seus 
produtos se soma à exclusividade do material utilizado na produção, conferindo caráter 
diferente às pastilhas de revestimento comuns, que em sua maioria, são fabricadas em série e 
em grandes quantidades.  
 
Segundo Rogério Cordeiro, diretor de marketing e design da Vidrotil, os mosaicos mais simples 
levam, em média, 40 horas para serem produzidos. “Informamos aos nossos clientes que há 
um prazo de entrega de 15 dias”, avisa. O executivo revela que sua carteira de clientes é fixa, 
basicamente formada por arquitetos paulistas e cariocas. “Ainda assim, quase 50% de nossa 
clientela se localiza em São Paulo. Focamos nossas atenções no estado porque aqui são 
criadas as principais tendências do mercado” afirma.  
 
Com a demanda aquecida, a Vidrotil se viu forçada a aumentar a produção. Ainda assim, 
garante Cordeiro, a exclusividade se manteve. “Mais do que vender mosaicos, prestamos um 



serviço, fazendo produtos artesanais sob medida. Nosso cliente não quer apenas uma cozinha 
gourmet. Acima de tudo, ele deseja um espaço com a sua cara. Sendo assim, ninguém mais 
do que nossos clientes exige essa característica. Nosso trabalho é atendê-los”.  
 
Por esse motivo, segundo ele, é possível crescer sem perder o caráter personalizado de seus 
produtos. “Nossa meta é crescer 200% até 2011. Encerramos 2007 com 16 mosaissistas, hoje 
já contamos com 22 e trabalhamos na formação de novos profissionais. Pretendemos 
intensificar o trabalho de fidelização da clientela e, para tal, participaremos constantemente de 
feiras e eventos de arquitetura, buscando sempre inteirá-la das próximas tendências do setor. 
É muito importante manter esse ciclo ativo”, acredita. 
 
 
Arquivos complementares: 
 
 
Percepção deve ser trabalhada  
 
A proximidade com o cliente é estratégia fundamental para as empresas voltadas para 
produtos de alto padrão que pretendem crescer sem perder a exclusividade. Sinônimos de 
produtos requintados e exclusivos, as gestoras das principais grifes francesas e italianas de 
alta costura são consideradas casos exemplares, diz Renato Cotta de Mello, coodenador do 
MBA em marketing da Coppead/UFRJ. Essas marcas tornaram-se referências mundiais a partir 
do momento em que criaram novas tendências e passaram a inspirar seus consumidores.  
 
“É possível expandir-se sem perder a exclusividade, basta trabalhar esse conceito 
corretamente junto aos seus clientes. Para tal, a empresa deve apostar na proximidade com a 
clientela. É importante saber seus gostos, aptidões, enfim, entendê-lo”, diz o especialista.  
 
Para Cotta de Mello, essa aproximação pode se dar de diversas maneiras. “É importante criar 
uma base de dados completa sobre seus clientes, pois, dessa forma, você consegue entendê-lo 
mais facilmente. Complemente com o desenvolvimento de programas de qualidade, promoção 
de palestras, seminários e participação nos principais eventos do setor”, aconselha. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 set. 2008, Seudinheiro, p. B-18. 


