
J\lém da preferência nacional, o
design brasileiro de jóias já ganhou
o respeito internacional. A criativi-
dade, o movimento, a variedade, o
vigor ganham prémios importan-
tes e o País passa de vendedor de
pedras lapidadas a crescente ex-
portador de produtos acabados: no
primeiro quadrimestre do ano, as
exportações aumentaram 47% em
relação ao mesmo período de 2004,
num total de US$ 63 milhões.

Mais de 40 países - entre os dez
principais estão os Estados Unidos,
Suíça, Israel, Itália e França — são
nossos maiores compradores de
jóias. Em julho, depois de partici-
par das duas feiras mais importan-
tes do setor joalheiro no continen-
te americano, Basel World e JCK
— Las Vegas Show, o Brasil desem-
barcou suas preciosidades na J.A
New York Summer Show, segunda
mais importante dos Estados Uni-
dos para o setor. Ao lado da JCK-
Las Vegas Show, a J.A New York é
uma das maiores responsáveis pela
fatia de US$ 22,6 milhões em jóias
prontas importadas do Brasil pelos
Estados Unidos em 2004, 31% a
mais do que em 2003 e correspon-
de a 24,3% do total exportado pelo
País no período.

"O design brasileiro está ino-
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Anel Fogo Amazonense (no alto,
à esq.), de Sandra Frias, Aliança
Liga (no centro) e anel Celebration,
de António Bernardo

0 design brasileiro
de jóias afirma-se
no mercado interno
e abre caminho
rapidamente no
cenário internacional,
conquistando prémios
de excelência

vando no mundo", diz Euclides
Sobrinho, o Qiedz, coordenador
do Bureau de Gemas e Jóias do Es-
tado de São Paulo, órgão mantido
em parceria com o Sindijóias, Cen-
tro SP Design e Sebrae. Ele conta
que, há cerca de dez anos, as joa-
lherias praticamente não possuíam
designers. Hoje, mais de 100 em-
presas contam com profissionais
com essa formação. O salto do de-
sign brasileiro vem desde essa épo-
ca, a partir da criação do Programa
Brasileiro de Design.

"E o design está no corpo das
mulheres, nas revistas, não é só aca-
démico ou artístico", afirma Qie-
dz. Segundo ele, outro fator con-
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Colar Mar Azul (acima)
e anel Mata Atlântica
(à direita), de Sandra Frias,
e brinco Alquimia (no centro)
do design António Bernardo

tribuiu para esse avanço:.,no início
do governo Fernando Henrique, o
consumo de jóias no mercado bra-
sileiro era de 15 toneladas/ano. No
segundo ano, foi de 50 toneladas.
"O grosso vinha de jóias não pro-
duzidas no Brasil. Isso acordou o
empresariado para o nosso gran-
de mercado. Hoje, temos indústria
de padrão internacional e a jóia de
fora está restrita às commodities.
A consumidora brasileira gosta do
nosso design", acentua.

A profissão de designer de jóias
não é regulamentada e calcula-se
em cerca de 3 mil o total de pro-
fissionais cadastrados no Brasil. Só
em São Paulo são 500. Os cursos
superiores que contam com a dis-
ciplina estão ligados ao desenho
industrial e à moda. Algumas fa-
culdades oferecem cursos de ex-
tensão. Além disso, há escolas in-
dependentes que formam joalhei-
ros e designers de jóias.

Foi no Rio de Janeiro que, na
década de 1960, surgiu a primeira
instituição brasileira de ensino na
área, a Escola Superior de Dese-
nho Industrial. Profissionais cario-
cas estão entre os mais premiados
e a cidade conserva sua tradição no
setor: lá se localizam as sedes da H.
Stern e da Amsterdam Sauer.
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Um dos mais reconhecidos ar-
tistas-joalheiros do País é carioca
do Leblon e tem seu ateliê-ofici-
na no Jardim Botânico. António
Bernardo foi premiado duas vezes
em 2004: com o IF Design, um
dos maiores prémios de design do
mundo - sediado em Hannover,
Alemanha —, pelos anéis Ciclos e
Expand. As inscrições ao prémio
foram incentivadas pelo Design
Excellence Brazil, projeto criado
em meados de 2003, por parceria

entre a Câmara de Comércio Bra-
sil-Alemanha, o Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior e a Agência de Promo-
ção das Exportações (Apex), para
promover o País no exterior.

Ainda em 2004 o anel Expand
recebeu o Red Dot Design Award,
do Centro de Design Nordhein
Westfalen, Alemanha, outro pré-
mio de reconhecimento interna-
cional. Em 2005, Bernardo con-
quistou novamente o If Design,
desta vez com o anel Fold. Suas
jóias estão espalhadas por dez joa-
lherias europeias, entre elas a Col-
lete parisiense, a loja conceituai de
maior prestígio na França, além de
Miami e Nova York.

Bernardo, filho de comercian-
te de ferramentas para ourivesaria
e relojoaria, ficou fascinado pelo
desenho de jóias, depois por sua
fabricação. Há mais de 30 anos si-
tua-se na confluência das vertentes
de artesão, joalheiro, designer, ar-
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Anel Ciclos (alto, à esq.), brincos
Ressonância (acima), anel Ilha
e brinco Duplo Sentido (abaixo),
de António Bernardo, e colar
Café Olé, de Sandra Frias

tista e empresário, todas conviven-
do harmoniosamente.

Seu trabalho é caracterizado
por algumas constantes, como o
movimento e o comportamento.
Bernardo é um persistente obser-
vador do comportamento huma-
no, fonte de muita inspiração. Por
exemplo, sua pulseira de couro,
com placas representando desejos.
Certa vez, caminhando pelo cen-
tro do Rio, Bernardo viu que um
executivo muito bem vestido usa-
va uma linha amarrada ao pulso.
"Aquilo estava horroroso, mas ti-
nha um significado forte, porque a
pessoa, mesmo com terno sob me-
dida, gravata de qualidade, usava
aquele fiozinho puído", lembra. A

tradição de usar um fio amarrado
ao pulso com três nós, que signifi-
cam três desejos, virou um sucesso
pelas mãos de Bernardo.

Outro traço do trabalho do ar-
tista é o humor. Jóia é um assun-
to muito sério, mas por que não
bem-humorado? O designer con-
ta que, certo dia, estava em sua
banca e fazia uma pulseira bastan-
te complexa. "De repente vi uma
mosca morta. Eu estava cansado
de fazer a pulseira e pensei em fa-
zer a mosquinha para me divertir.
E veio tudo à minha cabeça, a asa,
o corpo, as pernas. Foi uma gran-
de lição: o trabalho pode ser quase
uma brincadeira de infância."

Mas o que fazer com aquilo?
Quem iria comprar? A mosquinha
virou brinco e foi outro grande su-
cesso. O material usado também é
fonte de inspiração, com a explo-
ração das potencialidades plásticas
das chapas de ouro. Um exemplo
é o desenho de seu premiado anel
Fold, feito numa chapa única.

Bernardo acredita que a evolu-
ção do design no Brasil depende
muito da capacidade de investi-
mento da indústria e da criativida-
de dos profissionais em desenvol-
ver trabalhos com pouquíssimos
recursos, levando em consideração
a realidade económica do País. •

Dos eternos diamantes às biojóias
0 designer de jóias é um interlocutor
entre a natureza, fornecedora contínua
de matérias-primas, e o usuário. Portanto,
existe uma relação de cumplicidade entre
esses dois atores. A definição é de Sandra
Manin Frias, conceituada designer de
jóias que há mais de 20 anos desenvolve
intenso trabalho que inclui ateliê próprio,
em Piracicaba (SP), e diversas mostras
coletivas e individuais no Brasil e no
exterior (Estados Unidos, Portugal, Itália
e Luxemburgo). Sandra usa elementos
da natureza nas jóias que cria.
Ela acredita que aprimorar a pesquisa
em design para joalheria abre caminhos
novos na arte brasileira. Seus estudos
na Universidade de Washington remetem
ao trabalho da formação da tecelagem,
quando a principal ferramenta
são os próprios dedos do designer.

O homem sempre se adornou
e a natureza sempre foi sua fonte.
Vistas durante séculos como símbolo
de poder e ostentação, o valor
daquelas jóias pesadas sempre esteve
ligado à espécie e à quantidade de
metais e pedras preciosas que possuíam.
Atualmente, é utilizada grande
diversidade de materiais. E volta a ser
moda a matéria-prima usada por
nossos ancestrais, como sementes,
madeiras, palhas. Como o Brasil
possui uma rica biodiversidade, os
profissionais brasileiros acabam muito
valorizados. Assim, criou-se um novo
estilo de jóias, não mais hereditárias,
mas recicláveis, como os ciclos
biológicos. As jóias passaram a carregar
o DNA, a molécula da vida.
Daí o uso do termo "biojóias".
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