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Foi em terras de VeraCruz que a
ideia de negócio surgiu. Mas, só
em Portugal, em 2009, é que as
ex-colegas de faculdade, Liliana
Guerreiro e Teresa Von Oerle,
transformaram o seu sonho
numa “jóia de negócio”. AGualy
foi pensada para se afirmar no
mercadointernacionalcomouma
marca totalmente “made in Por-
tugal”. O objectivo é vender jóias
comsignificado.

Atradiçãonacionalaonívelda
joalhariaedaourivesariatornou-
se umdos pontos favoráveis para
acriaçãodaGualyemPortugal.“A
estratégiafoiterumamarcacom
design, voltada para o luxo e não
paramassas e esse tipo de indús-
triaedeartesãos(emPortugal)es-
tavam adequados ao tipo de jóia
queestávamosaidealizar”,expli-
couTeresaVonOerle.

E na cabeça da designer Lilia-
na Guerreiro, o conceito estava
muitobemtraçado:“produzirpe-
çascomsignificado”.AGualypro-
duz e comercializa peças essen-
cialmente em prata, tendo algu-
mas jóias também em ouro, que
são na totalidade fabricadas em
Portugal.“Temosumfábricaque
énossaparceiranonortedoPaís,
queestámuitobemapetrechada”,
adiantouTeresaVon Oerne.Para
procederaestaescolha“tivemos
emcontatudo:comoestáorgani-
zada,ascondiçõesdetrabalho,os
prazos de entrega, como é limpa,
a componente ambiental que
também é relevante”, acrescen-
tou.

Tendo-se aliado, desde o pri-
meiro dia, à FedEx, a internacio-
nalização da Gualy aconteceu
quasedesdeoprimeirodia.Apar-
tir do “site” já estão preparados
para vender para os 27 países da
União Europeia. A Holanda e o
Reino Unido têm sido os países
ondetemsurgidoumamaiorpro-

cura. “Mas já tivemos dois pedi-
dos dos EUA, um país para onde
aindanãovendemos.Masconse-
guimos satisfazer o pedido”, dis-
se TeresaVanOerle.

O próximo passo paraaGualy
é estar presente nalgumas lojas
foradePortugal.“Jáestamosare-
crutar uma pessoa na Holanda
paraimplementaramarcaemlo-
jas físicas no país e talvez ainda
avançaremos para um terceiro
paísesteano”,disseamesmares-
ponsável. O Brasil, onde tudo co-
meçou,tambémfazpartedospla-
nosdestasempreendedoras,mas
numa segunda fase do projecto.
TeresaVanOerleadmite:“quere-
mos consolidar anossapresença
naEuropaeaprenderparairpara
fora”.

Quanto ao futuro, Liliana
Guerreiro confessou que já está
nasuacabeçaumalinhamasculi-
na,masparajáasuapreocupação
é desenvolver novas colecções
inspiradasemváriasculturas.En-
tretanto, aGualyjáestáamarcar
o seuposicionamento ao reciclar
jóias dos seus clientes, que reuti-
lizanos seus produtos.

Internet é o principal canal de distribuição da
Gualy, empresa de joalharia que já está em
conversações para ter as suas jóias na Holanda

Investimento de 80 mil euros | Empreendedoras lideram equipa de 10 pessoas, incluindo quatro designers.

PE RG U N TAS A . . .

Asduasempreendedorasreencon-
traram-se em Portugal para dar
corpo a um projecto de design de
jóias que sonham poder crescer
parao resto do mundo.

Porquê investir em Portugal se esta-
vam em países com maior potencial de 
crescimento? 
LilianaGuerreiro(LG):OBrasil

émuitoapetecíveleestánosnossos
planos, será o segundo passo, mas
fazia mais sentido numa visão de
curto e médio prazo que partísse-
mosdaqui.Etambémporque,deal-
gumaforma,Portugaltambémtem
umatradiçãodeindústriadejoalha-

ria e ourivesaria que fazia sentido
aproveitar e tentar incrementar,
porqueéumaindústriaquenãotem
sofrido uma modernização muito
grande.

Teresa Van Oerle (TVO): E até
porque a estratégia é de ter uma
marca com design, voltada para o
luxo e não é para massas. O tipo de
indústriaedeartesãosemPortugal
estavam adequados ao tipo de jóia
que estávamos aidealizar.

As pessoas arriscam comprar uma jóia 
que não viram ao vivo, nem experimen-
taram? 
LG:Nomercadoportuguêscon-

tinua a haver alguma renitência,
compram apenas o que já conhe-
cem.Nospaísesnórdicoscompram
mais online e uma maior amplitu-
de de produtos.

TVO: Temos a noção que isso
podeserumabarreiraparaumcon-
junto de consumidores, por isso o
próximo passo é tambémcolocara
marca nalgumas lojas e joalharias,
para despertar o interesse e tocar
noutro tipo de consumidores que
não está tão habituado a comprar
online

Qual foi o investimento para arrancar 
com a empresa? 
TVO:Oinvestimentofoicomca-

pitais próprios, estamos a falar de
cerca de 80 mil euros. Actualmen-
te,somosumaequipade10pessoas,
comquatro designers.
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“Portugal tem uma tradição
que valia a pena aproveitar”
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I D E I AS - CH AVE

DO BRASIL PARA PORTUGAL
A trabalhar no Brasil, as duas
ex-colegas começaram a

alimentar a ideia de fazer negócio
juntas. A visão de gestão de Teresa
Von Oerle aliou-se à criatividade da
designer Liliana Guerreiro. Mas a
Gualy nasceu em Portugal, não
fossem estas duas empreendedoras
portuguesas.

EMPREGAM 10 PESSOAS
A Gualy já está a dar os seus
primeiros passos fora de

Portugal, nomeadamente na
Holanda. Mas, a estratégia passa por
atravessar o Atlântico em direcção ao
Brasil.
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INVESTIR DE FORA
PARA DENTRO DO PAÍS

LG:Ejáestamosaultimarolan-
çamentodetrêscolecções.Napers-
pectivadeumamarcaglobal, achá-
mosquefaziasentidoterparceiros
emtermosdedesigndeoutrospaí-
ses.Trabalhamconnoscodesigners
do Brasil, Suíça e uma alemã com
origem indiana que estão a desen-
volver colecções tendo em conta a
suaprópriacultura.

Que conselhos podem dar a quem está 
a investir nesta altura? 
LG: Afase de estudo e de elabo-

raçãodenegócioéfundamental,eo
conhecimento do próprio negócio.

TVO: É importante que falem
tambémcomospotenciaisclientes,
mesmo quando se estáadesenvol-
ver o plano de negócio, porque to-
dos dão muitos “inputs”, estamos
sempre aaprender.


	JNG11240514
	JNG11240515

