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A valorização do design e da moda brasileiros influencia positivamente o mercado de jóias e 
bijuterias, tornando esse mercado atrativo. Diante da aceitação das bijuterias pelos 
consumidores de maior poder aquisitivo — uma vez que o design diferenciado ou a assinatura 
de um artista podem valer tanto quanto os materiais utilizados, sejam nobres ou não —, o 
mercado está em crescimento. Segundo a consultora especializada Rita Santos, o momento de 
investir é agora. É possível começar no ramo com investimento inicial a partir de R$ 70 mil 
(apenas para a fabricação) ou a partir de R$ 200 mil (para montar uma loja).  
 
“A venda sempre é para um público específico, mas esse público está aumentando, e as peças 
com design diferente estão sendo mais valorizadas”, afirma a consultora Rita. Um termômetro 
desse mercado é a 19ª Bijóias Rio, que começa hoje e vai até amanhã, no Rio Othon Palace 
Hotel, em Copacabana. A expectativa dos organizadores é que essa edição da Bijóias (o evento 
alterna edições entre São Paulo e Rio) gere R$ 4 milhões em vendas. Devem passar pelos 
estandes 1,5 mil compradores, entre lojistas e atacadistas não apenas da capital, mas também 
de outras regiões do estado.  
 
Outro sinal do crescimento desse mercado, segundo a consultora, é que aumentou a oferta de 
cursos especializados, oferecidos pela Associação dos Joalheiros do Rio de Janeiro (Ajorio), 
pelo Sebrae e pelo Senac, entre outras entidades. O espaço para os artistas exporem suas 
jóias também está aumentando. “As pessoas estão parando de prestar atenção só em jóias 
clássicas e estão se voltando para as novidades e o diferencial. Acho que esta é uma boa hora 
de investir”, explica Rita.  
 
À frente da Masi & Associados, organizadora da Bijóias Rio, Vera Masi conta que esta edição do 
evento será focada na apresentação da coleção do Verão de 2009. A feira carioca ocorre 30 
dias após a apresentação em São Paulo. “O Rio é muito mais exigente. É mais focado em 
termos de moda e possui um comprador que está mais ligado nas tendências internacionais”, 
conta. Segundo Vera, a bijuteria está diretamente ligada à moda. “A roupa tem uma 
linguagem muito simples hoje em dia, o que sempre acaba exigindo acessórios”, conta Vera.  
 
Sempre seguindo as tendências da moda, a marca Maria Oiticica começou, há seis anos, 
vendendo bijuterias com sementes, cascas de árvores e fibras da Amazônia. Hoje, com o 
crescimento dos negócios, a empresa investe também em outros acessórios, como bolsas e 
sapatos. “No começo, era um trabalho muito artesanal”, conta Maria Oiticica. A inauguração da 
loja no Shopping Leblon, no final de 2006, marcou a guinada rumo à diversificação nos 
acessórios. “Quando abri a loja resolvi dar mais sofisticação para meu trabalho. Entrei na linha 
de bolsas e comecei a trabalhar com material natural”, conta Maria.  
 
O mineiro Walter Pereira, que está com estande na Bijóias Rio, aponta a carência de mão-de-
obra como o principal entrave do ponto-de-vista da fabricação. “No geral, é um segmento 
interessante, mas, para dar certo, a marca deve estar bem integrada às tendências de moda”, 
afirma o empresário, que atua apenas na produção, desde 1986. Ele fabrica peças com prata 
950 e ouro branco cromado. “Compramos insumos e pedras aqui da região mesmo”, conta.  
 
Se Pereira já tem experiência no mercado, Gabriela Pires está pela primeira vez na Bijóias Rio. 
Há dois anos, a empresária tem um show room em São Paulo, especializado na venda da 
produção de terceiros, mas, segundo ela, não é fácil encontrar fornecedores.  
 
Gabriela trabalha com bijuteria folheadas a ouro, cristal Swarovski e pedras naturais. “O mais 
difícil para mim é encontrar o posicionamento adequado. O retorno demora um pouco, por 
isso, quem está começando deve realmente gostar do que faz, ter consciência e pé no chão, 
além de entender exatamente o que seu consumidor quer”, define Gabriela.  
 
Kelly Campos, dona da fábrica Espaço Bijoux, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 
confirma que o mercado está em crescimento. Por isso, ela está na Bijóias Rio. “Dois fatores 
importantes são focar nas tendências e estabelecer o preço corretamente”, conta.  



 
A Espaço Bijoux trabalha com estanho banhado de prata e distribui suas peças em lojas 
especializadas. Além disso, tem um show room junto à fábrica. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Evento reúne designers no Rio 
Vinicius Medeiros  
 
O público carioca tem a chance de conhecer um pouco mais de perto a produção de escritórios 
e designers brasileiros esta semana, quando o Museu de Arte Moderna (MAM) recebe a 
primeira edição do Brazil Design Week. O evento, que começou terça-feira e prossegue até 
domingo, reúne alguns dos principais profissionais do País para uma ampla discussão sobre o 
setor.  
 
Promovido pela Associação Brasileira de Design (Abedesign), em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Sebrae, Governo do 
estado do Rio de Janeiro e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a 
feira tem palestras, fóruns e workshops, com apresentação de cases nacionais e 
internacionais, além de uma exposição que traz a evolução do design brasileiro nos últimos 
anos. O Brazil Design Week também terá um espaço exclusivo para a geração de negócios, o 
Design Trade Show.  
 
Hoje, segundo estimativas da Abedesign, o setor movimenta US$ 150 milhões no Brasil, mas, 
para os principais executivos do setor, há espaço para crescimento, principalmente no exterior. 
“Essa primeira edição foi elaborada para solidificar o projeto setorial de exportação do design 
brasileiro. Com ele, pretendemos mostrar a qualidade e competência dos designers nacionais, 
apresentando seus trabalhos e inovações. Promoveremos o Brazil Design Week anualmente, 
com a meta de levá-lo para fora do Brasil já em 2010, com uma feira em Nova York”, adianta 
Luciano Deos, vice-presidente da Abedesign e um dos idealizadores do evento. 



 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 set. 2008, Seudinheiro, p. B-18. 


