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Com um percurso marcado pelo sucesso, e por nunca
ter perdido o cariz familiar, a Ourivesaria Portugal começou
por ser uma ourivesaria/joalharia só com uma marca de
relógios – a OMNIA. Atualmente, é uma loja de relógios muito
assente na ROLEX, que é líder
de mercado, e conta com 12
colaboradores no total.
Miguel Macedo e Cunha
encontra-se inserido neste negócio geracional há 32 anos, e é da
opinião de que “as ourivesarias,
os pontos de venda, têm de se
especializar”, considerando isto
algo de “fundamental”.
Em extensão à pioneira loja
de rua, a Ourivesaria portugal
inaugurou outro espaço físico,
no Shopping Amoreiras Center,
onde o projeto é um pouco diferente, precisamente em prol da
referida especialização: “Metade
da loja vende ROLEX, a outra
metade vende joalharia. Para
nos destacarmos, procuramos

também ter marcas exclusivas. É um projeto diferente. “
Ainda assim, refere também que há um voltar às
lojas de rua, muito devido ao turismo. Já relativamente
ao panorama nacional do setor,
diz-nos “recuperou-se um pouco
de confiança, que é fundamental
para este negócio. As pessoas
se tiverem confiança compram”.

Destacada por contar com
um percurso extenso e
solidificado, a Ourivesaria
Portugal foi implementada há
75 anos no mercado, sendo
que se encontra atualmente
na 3ª geração à frente do
negócio. Atualmente, é gerido
por Miguel Macedo e Cunha,
com quem estivemos à
conversa, e pelo seu irmão.

Os principais segredos para
se assegurarem firmes e bem-sucedidos no mercado passam
pela seriedade, uma grande
preocupação em gerir stocks, e
uma grande preocupação com o
cliente final, até porque reconhece que o consumidor é cada vez
mais exigente e conhecedor dos
produtos. Para além disso, procuram “criar com os clientes uma
relação de amizade, para que
estes perdurem, e essa talvez
seja a razão de algum sucesso
que temos tido, e que acontece
às vezes até com os turistas”.

Com os pés bem assentes na
terra, Miguel Macedo e Cunha irá proceder
aos mesmos métodos de gestão que tem
vindo a praticar até aqui, ambicionando
sobretudo um crescimento consolidado
e uma manutenção do atual conjunto de
lojas e de marcas.

