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O mercado de joias, após sofrer forte desaceleração no fim do ano passado, ajusta o foco. 
Estimado em R$ 4 bilhões, o varejo vinha crescendo a um ritmo de 4,5% a 5% ao ano desde 
2006. Fechou 2008 com aumento em torno de 2%, segundo o Instituto Brasileiro de Gemas e 
Metais (IBGM). Corte de gastos, margem de lucro menor, liquidações para reduzir estoques e 
lançamentos de produtos mais baratos são as principais medidas adotadas pelas empresas do 
setor.   
 
A H.Stern, a maior rede de joalherias do país, vai lançar, agora para o carnaval, uma peça 
baratinha: um colar formado por um cordão de couro que segura uma pedra brasileira. Por R$ 
190. Nesse colarzinho, batizado de "confete", o ouro aparece apenas na argolinha que une a 
pedra ao couro estratégia que vem a calhar, já que a cotação do ouro não para de subir desde 
outubro, quando a crise financeira, deflagrada em meados de setembro nos Estados Unidos, 
fez investidores buscarem esse metal precioso como refúgio mais seguro para suas aplicações.   
 
Mesmo com pressão de custos e o câmbio desfavorável para importações, a Tiffany, com duas 
lojas em São Paulo, conseguiu chegar em dezembro com um aumento de 10% nas vendas em 
relação a 2007. "Mesmo com o dólar subindo, mantivemos os preços em novembro e 
dezembro", diz a gerente-geral da Tiffany no Brasil, Patricia Assui. O resultado foi muito 
melhor do que o obtido pela empresa no mundo. A matriz, em Nova York, chegou a reduzir o 
preço dos anéis de diamantes, uma tradição nos dedos das noivas americanas, em 10% no fim 
do ano para atrair a clientela. Mas em novembro e dezembro as vendas totais da Tiffany 
caíram 21%. O fato de 25% das vendas da empresa estarem concentradas em Nova York, 
Londres e Tóquio onde a crise financeira bateu forte - não ajudou.   
 
No Brasil, único mercado no mundo onde a Tiffany parcela as vendas, Patricia diz que a crise 
também chegou, mas de forma mais suave. "Neste ano o cenário é muito conservador, mas 
vamos crescer um dígito. Nosso cliente não deixou de visitar a loja". O que vem ocorrendo é o 
"down trading". O cliente que comprava um anel de R$ 300 mil, agora compra um de R$ 50 
mil, diz ela.   
 
Patricia pondera que existe a tendência, sim, de oferecer produtos mais acessíveis. E a linha 
em prata, que sempre existiu na Tiffany pode ser um trunfo nesses tempos difíceis. "Mas o 
cliente pode surpreender. Esta crise é inédita".   
 
A freada no consumo que chegou no fim de 2008, ajudou a H.Stern a reorganizar-se. "No final 
de 2007 estávamos com vendas acima da nossa capacidade", diz o porta-voz Christian Hallot. 
O ritmo continuou forte ao longo de 2008, quando "até faltou mercadoria". No último trimestre 
do ano passado, a empresa, que emprega 3,5 mil funcionários, sentiu "uma ligeira retração". A 
estratégia, então, foi fazer dois lançamentos num espaço de 15 dias uma campanha 
publicitária com a modelo Carol Trentini e uma linha de joias inspirada na obra do arquiteto 
Oscar Niemeyer. Como resultado, "conseguimos praticamente repor o estoque" e a receita, 
cujo valor a empresa não informa, ficou bem parecida com a de 2007.   
 
Para este ano, o plano é, além de lançar itens mais baratos, reavaliar custos internos, "mas 
nada que afete nossa imagem para fora." Hallot garante que a verba destinada à publicidade 
não será cortada. "Vamos ter menos lucro, mas vamos crescer", diz o porta-voz da H.Stern, 
que possui 165 lojas, sendo 80 no Brasil e 85 em outros 12 países. Apesar de ter mais lojas no 
exterior, a H.Stern tem mais de 50% do faturamento no Brasil - fatia que pode aumentar já 
que o cenário de retração do consumo no exterior se mostra mais agudo.   
 
Na Dryzun, tradicional rede paulista com sete lojas em São Paulo, a consumidora mais 
madura, além dos 30 anos, ajudou a aquecer as vendas. Rubens Dryzun, fundador da empresa 
ao lado do irmão Tobias, mirou no que viu e acertou no que não viu. A linha de joias Princesa 
Paola, com preços de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil, destinava-se a garotas a partir dos 15 anos. "Mas 
acabamos atraindo mulheres de mais idade e vendemos bem", diz Rubens. Ainda assim, não 
foi suficiente para adequar-se ao novo cenário, de vendas menores. O estoque ficou mais 



enxuto e houve demissões em torno de 10% do pessoal. Hoje a Dryzun trabalha com 130 
funcionários e 18 ourives.   
 
O diretor-executivo do IBGM, Écio Moraes, diz que não há movimento importante de 
demissões. "Nada que assuste". Mas o ajuste é necessário já que o varejo de joias vinha 
crescendo a uma velocidade de 4,5% a 5% ao ano e em 2008 esse percentual caiu para algo 
em torno de 2%. "O setor, historicamente, acompanha o PIB e neste ano não vai ser 
diferente". A estimativa é que as vendas possam subir entre 1,5% e 2% em 2009.   
 
Apesar de o ouro amarelo ser o metal preferido das brasileiras, conforme observa Rubens 
Dryzun, o uso da prata deve continuar crescendo neste ano. "Nos últimos anos houve avanço 
da tecnologia. Ela não escurece mais", diz Moraes. E se o preço é fator determinante para 
atrair o consumidor para dentro da loja, a prata pode ajudar bastante. Enquanto a onça-troy 
do ouro está cotada a US$ 938,80, a prata custa 13,66 (ver gráfico).   
 
Outro risco é o aumento da informalidade, que equivale a 50% do mercado, diz Moraes. "Pode 
ser que cresça, não?", diz ele. Sobre as exportações, o diretor-executivo do IBGM considerará 
uma vitória se houver empate com os resultados do ano passado (ver gráficos ao lado). 
"Estive recentemente na Espanha e na Itália e o cenário lá fora é muito ruim", disse.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 fev. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


