
Peças antigas em novos desenhos   
 
A crise traz uma oportunidade interessante para a designer de joias Cristina Nascimento, que 
há cinco anos garimpa antiquários para compor suas criações. As pessoas podem querer 
vender o que têm guardado em casa. "Vamos encontrar mais facilmente peças antigas", diz 
ela, que há cinco anos decidiu fechar sua empresa de recursos humanos e iniciar um novo 
negócio: transformar jóias antigas e peças como botões de madrepérola, fivelas de baquelite e 
até pequenas esculturas em madeira em originais peças de joalheria. 
 
Começou como um hobby, para presentear as amigas, mas logo foi convidada para expor suas 
criações num elegante hotel em São Paulo. Em seguida, Cristina já estava com uma vitrine na 
butique Essencial, localizada no bairro paulistano do Itaim-Bibi. Formada em psicologia, 
Cristina gosta de viajar para pesquisar materiais e suas histórias. Em uma de suas últimas 
viagens, conseguiu encontrar turquesas raras na Capadócia (Turquia). "É a verdadeira 
turquesa, dificílima de ser encontrada", diz.   
 
Peças de baquelite um plástico muito usado em eletrodomésticos nos anos 20 e 30, em 
tempos de crise, por ser um produto barato também atraem o olhar curioso de Cristina. "Coco 
Chanel fez uma linha toda de bijoux de baquelite. Para ela o que interessava era o design e 
não o valor do material". E é esta, justamente, a linha de trabalho de Cristina: o que mais 
importa é o desenho da peça, a história por trás dela. Lembra que a verdadeira baquelite 
transformou-se em objeto de colecionador e, bem feita, uma peça desse material pode ser 
confundida até com o marfim. "A baquelite hoje é mais cara do que o âmbar", diz.   
 
Mas não é só em lugares distantes ou nas feirinhas do Soho, em Nova York, que a designer 
encontra material para trabalhar. Em São Paulo, conta, é possível comprar peças bem 
interessantes. E a crise atual pode fazer com que apareçam boas oportunidades.   
 
Além de, às vezes, expor parte de sua coleção particular na Essencial, Cristina vende suas 
jóias, com preços que variam de R$ 500 a R$ 2,5 mil, em Tiradentes (MG) e em Búzios (RJ).   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 fev. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


