
Demanda em alta para as biojóias 
Elizabeth Oliveira  
 
Confeccionadas com sementes, madeira e outros insumos naturais, aliados a materiais nobres 
como prata, ouro e pedras semi-preciosas, as biojóias conquistam mercados no Brasil e no 
exterior, abrindo novas oportunidades de negócios para pessoas que usam a criatividade e 
sabem agregar valor às suas peças explorando de forma sustentável a biodiversidade 
brasileira. Profissionais com experiência, como a designer e empresária Suzana Rodrigues, de 
Brasília, contam que há espaço para expandir esse nicho.  
 
Suzana começou seu negócio há seis anos, trabalhando em casa, sem altos investimentos e 
hoje tem criações expostas para vendas no catálogo do Museu de Arte Moderna de Nova York 
(MoMA). Para quem tem recursos financeiros e não sabe como começar, uma alternativa pode 
ser o modelo de franquia criado pela Chamma da Amazônia, cujo portfólio inclui perfumes e 
biojóias. Interessados em se tornar franqueados devem investir pelo menos de R$ 65 mil (em 
quiosques) a R$ 115 mil (em lojas), sem contar o ponto comercial.  
 
Segundo a diretora da Chamma da Amazônia, Fátima Chamma, os profissionais que desejam 
ingressar no segmento de produção de biojóias devem estar atentos às tendências da moda, 
precisam empregar tecnologia adequada para fazer o tratamento de sementes e outras 
matérias-primas que agregarão valor às peças, além de desenvolverem técnicas inovadoras de 
design. Para isso é necessária a capacitação de comunidades indígenas e quilombolas, entre 
outras, que passam a atuar como fornecedores de insumos de boa qualidade, sabendo aliar 
produção para geração de renda e respeito ao meio ambiente.  
 
Parceria 
 
O Sebrae, segundo ela, tem sido o parceiro ideal para capacitar os artesãos e outros elos da 
cadeia produtiva de biojóias vendidas na sua rede. A Chamma da Amazônia já tem 16 lojas e 
chegará a 19 unidades com as inaugurações marcadas para setembro.  
 
“O consumidor de moda compra por impulso e é seduzido pela beleza”, reforça Fátima. As 
bijóias bem trabalhadas, com design inovador e produzidas de forma sustentável, segundo a 
empresária, têm atraído pessoas que buscam belos acessórios, mas que também estão 
preocupadas com a origem dos produtos e querem saber como eles foram confeccionados. Foi 
dessa forma que a empresa conseguiu atrair a atenção do seu público.  
 
A perfumaria sempre foi o principal negócio da Chamma da Amazônia, mas as biojóias, que 
eram usadas como enfeites nas lojas e quiosques, começaram a despertar o interesse da 
clientela pela beleza e garantia de qualidade da origem das matérias-primas, fornecidas por 
comunidades. Para atender a essa demanda espontânea do mercado, o mix de produtos foi 
ampliado em 2002 e as peças começaram a ser confeccionadas a partir de produção 
terceirizada.  
 
“A Amazônia está em evidência e esse tipo de negócio, focado na sustentabilidade, tem muito 
espaço para crescer. Percebemos que existiam oportunidades de expansão para os nossos 
produtos em todas as regiões e não apenas no Sudeste e foi assim que iniciamos o sistema de 
franquia, em 1999”, afirma Fátima que hoje tem uma rede de cerca de 50 fornecedores de 
biojóias.  
 
A designer e empresária Suzana Rodrigues começou a criar peças com desenho e matérias-
primas diferenciados, em um quarto da sua casa, em Brasília, há seis anos, quando as biojóias 
ainda não tinham conquistado o status de acessório com alto valor agregado. O trabalho 
ganhou importante dimensão social e serviu para capacitar, além de gerar mão-de-obra para 
presidiárias da Peniténciária de Brasilia. Conseguir chegar a um quiosque no aeroporto da 
capital federal foi um passo importante para que os acessórios conquistassem a clientela 
formada por mulheres de alto poder aquisitivo.  
 



“Valeu a pena. Começamos modestamente, ainda não temos as melhores condições, mas 
conseguimos conquistar importantes espaços para as nossas peças”, diz a empresária, que 
ainda não alcançou independência financeira para se dedicar somente à criação, sua grande 
paixão.  
 
À frente da Suzana Rodrigues Biojóias, que do quiosque do aeroporto partiu há dois anos para 
uma loja na Asa Sul, em Brasília, ela segue dividida entre criar, ampliar mercados para venda, 
comprar matéria-prima, participar de eventos nacionais e internacionais, além de dar conta de 
outros compromissos. “Estamos conquistando mercados, mesmo trabalhando com uma 
pequena estrutura. O meu sonho é encontrar uma empresa parceira que me permita colocar 
as criações em lojas do Rio e São Paulo, além de produzir mais para exportação”, conta.  
 
Investimento 
 
Para isso, ela calcula que seriam necessários investimentos de cerca de R$ 250 mil. Esses 
recursos permitiriam também ampliar a equipe, que hoje tem apoio de 13 empregados diretos, 
além de aproximadamente 30 pessoas envolvidas indiretamente, o que permite a produção de 
3 mil peças mensalmente, volume que pode ser ampliado em função da demanda que não 
pára de crescer.  
 
“É um mercado de altos e baixos e quem está disposto a começar deve estar consciente de 
que enfrentará muitas dificuldades, mas não restam dúvidas de que vale a pena trabalhar com 
qualidade. Não podemos perder de vista a sustentabilidade da produção”, reforça.  
 
Débora Laruccia é outra designer que reforça a importância da abertura de mercados para as 
biojóias brasileiras, segmento ao qual tem-se dedicado nos últimos seis anos, seja atuando 
diretamente com produção ou capacitação de comunidades. Além de ter as suas peças 
vendidas na loja Mourato 69, na Vila Madalena, em São Paulo, Débora é a curadora da 
Exposição “Amazônia Design, Moda e Economia Sustentável”, desde 2002. A mostra tem 
viajado pelo mundo, sempre atraindo a atenção de consumidores encantados com a beleza, 
diversidade e qualidade das peças criadas por artesãos brasileiros.  
 
Com vasta experiência em projetos ligados ao desenvolvimento sustentável e a pesquisa das 
matérias-primas na Amazônia, a designer fundou a Hilea Design e vem elaborando projetos 
socioambientais. “O nosso objetivo é contribuir para a capacitação das comunidades, 
mostrando a importância de agregar valor às peças, a partir de tecnologia e design, sempre 
respeitando os limites e as singularidades de cada ambiente”.  
 
Produtos como jóias, mobiliários e utilitários ganham vida pelo olhar do design 
contemporâneo, combinado a matérias-primas provenientes de recursos naturais renováveis, 
inspirados na linguagem da beleza e simplicidade provenientes da floresta. Para as biojóias, 
Débora calcula que estão envolvidas cerca de 40 pessoas, mas se incluir os que produzem e 
fornecem matéria-prima para outros objetos, ela diz que esse número chega a centenas de 
moradores da Amazônia. 
 
 
Leia mais: 
 
Livro reconhece designers e artesãos 
 
Uma prova de que o mercado de biojóias segue conquistando mais importância foi a recente 
inclusão do colar Cunhã-poranga, biojóia criada pela artesã amazonense Rita Prossi, no livro 
“Joalheria brasileira: do descobrimento ao século XX”, lançado este mês, em São Paulo. Rita, 
que já conseguiu conquistar espaço nesse segmento, integra o Projeto Desenvolvimento do 
Artesanato no Amazonas, do Sebrae local.  
 
De acordo com informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias, a autora do livro, 
Mariana Magtaz, decidiu incluir a peça de Rita na publicação em 2004, quando visitava uma 
exposição no Museu da Embaixada do Brasil em Londres, na Inglaterra. O colar confeccionado 



em jarina (semente amazônica conhecida como marfim vegetal), além de prata e resíduos de 
madeira trabalhados em forma de folha, impressionou-a pela beleza, criatividade e impacto 
visual das matérias-primas orgânicas.  
 
O livro é um projeto aprovado junto ao Ministério da Cultura. Ele reúne imagens de peças de 
110 joalheiros, entre fabricantes e designers de jóias. Para Rita, o Sebrae é considerado um 
importante aliado na divulgação do seu trabalho. “O Sebrae sempre esteve comigo de alguma 
forma, seja em capacitação, em cursos, palestra ou em apoio para abertura de mercados. 
Isso, sem dúvida, foi essencial para que meu trabalho fosse reconhecido nacional e 
internacionalmente”, afirmou a artesã à Agência Sebrae de Notícias.  
 
A artesã começou sua trajetória profissional há 13 anos, vendendo de porta em porta. 
“Procurei o Sebrae para fazer cursos de abertura de empresas, orientação empresarial, 
formação de preço e com isso adquiri conhecimento”, conta Rita, que produz peças cujos 
preços variam de R$ 30 a R$ 2,5 mil. 
 
 

 
 
 
         Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-20. 
 



 
 
 
 


