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Nem tudo o que reluz é ouro. O ditado popular nunca foi tão verdadeiro no universo das 
grandes joalherias. Nos últimos anos, com o preço do ouro nas alturas, o seu espaço nas jóias 
encolheu, dando lugar a materiais menos nobres, como madeira, couro, borracha e até capim. 
Mas é a prata, bem mais barata do que o metal dourado, que surge como a grande aposta de 
marcas brasileiras.   
 
Ontem o ouro chegou a US$ 812,30 a onça troy, depois de ultrapassar a marca de US$ 970 no 
final de fevereiro. O preço da prata, por sua vez, era negociado ontem a US$ 13,11 a onça 
troy (ver gráfico).   
 
Écio Morais, diretor do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), diz que a 
produção de jóias de prata cresce acima de 10% ao ano, de cinco anos pra cá. "O uso da prata 
pelas joalherias já era uma realidade no mercado americano", diz Morais. "A Tiffany, por 
exemplo, sempre usou". Segundo ele, o que se anunciava como um possível modismo, 
impulsionado pelo aumento do preço do ouro, virou um nicho de mercado. "A liga da prata 
melhorou e o metal não escurece mais, como acontecia nas peças antigas", diz Morais. "A 
prata veio pra ficar."   
 
A tendência é confirmada pelos empresários do setor de joalheria. O designer carioca Antonio 
Bernardo lançará, no fim do mês, sua primeira coleção inteiramente feita de prata: a Linha 
Ótica. Na Natan, a linha de jóias de prata já responde por 20% da produção. A Dryzun 
também está aumentando as coleções feitas de prata. Hoje, respondem por 5% das vendas, 
mas devem chegar a 10%.   
 
A nova linha, de Antonio Bernardo, tem anéis, pulseiras e brincos feitos de prata 925. Segundo 
Bernardo, é a melhor que existe e é equivalente ao ouro 18 quilates. "A prata 925, a chamada 
de ´sterling silver´, é a mais nobre do mercado e tem a mesma durabilidade do ouro", diz ele. 
A denominação se deve ao metal conter 92,5% de prata pura, além de 7,5% de outros metais 
que ajudam a formar uma liga resistente. Essa é a prata usada por joalherias de renome, 
como a já citada Tiffany. "Existe todo o tipo de mistura entre prata e outros metais no 
mercado", diz Bernardo. Mas nem todas com a mesma qualidade e isso explica, por exemplo, 
como é possível encontrar bijuterias de prata a "preço de banana".   
 
A principal vantagem da prata é permitir a criação de detalhes nas jóias que não são 
conseguidos com o ouro. Para criar sua nova linha Ótica, Bernardo trabalhou com efeitos claro 
e escuro, criando um efeito de profundidade nas peças. Por permitir o escurecimento de 
algumas partes, a prata é um metal como nenhum outro. "Esse trabalho não poderia ser feito 
em ouro branco, por exemplo." Voltar a trabalhar com a prata tem sabor de nostalgia para 
Bernardo, que começou criando anéis de prata quando ainda cursava engenharia na Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-Rio) e ajudava seu pai, dono de numa loja de ferramentas para 
ourives e relojoeiros, no centro do Rio de Janeiro.   
 
De lá pra cá, Bernardo continuou usando o metal e atualmente as jóias de prata representam 
quase 10% da sua produção. Mas essa fatia vai crescer para 15%. "Há três anos, a procura 
começou a crescer e eu descobri pessoas que preferem a prata ao ouro", diz. As peças da 
Linha Ótica custam, em média, R$ 800, e estarão à venda nos 17 pontos-de-venda da marca.   
 
Há três anos, a joalheria Natan começou a vender jóias de prata de forma regular. "Num 
primeiro momento, percebemos que o consumidor estava muito preocupado com a segurança 
e optava pela jóia de prata para chamar menos a atenção", diz Carlos Vaisman, gestor da 
Natan, onde 20% das peças produzidas são de prata. "Atualmente, a procura pelo metal tem 
muito mais a ver com estilo do que com valor". Segundo ele, 100 gramas de prata é cerca de 
30% mais barato que 100 gramas de ouro. "Mas esse percentual muda de acordo com o 
trabalho executado", diz. "Uma peça muito rebuscada, que demandou vários dias de trabalho, 
tem seu valor aumentado." Por isso, observa, o principal motivador da compra é o design das 



peças, não o preço. "As jóias feitas de prata são exclusivas e o consumidor não vai encontrar a 
mesma peça feita de ouro".   
 
As peças de prata na Natan atraem clientes de todas as idades e costumam ser vendidas junto 
com as de ouro. "Raramente o consumidor entra na loja para comprar somente uma jóia de 
prata", diz Vaisman. Mesmo que o preço do ouro continue caindo, a prata não vai perder o seu 
espaço, diz o gestor da Natan.   
 
Com 45 anos de mercado, a Dryzun também aposta na prata, principalmente nas linhas 
masculinas. "Criamos uma coleção de jóias de prata para o Dia dos Pais e tivemos um 
resultado excelente", diz Rubens Dryzun, diretor da joalheria. Para o fim do ano, a marca já 
prepara lançamentos de novas peças de prata - para homens e mulheres. "Hoje, não há mais 
preconceito e as peças feitas de prata são reconhecidas como jóias", festeja o executivo.   
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