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M
ais de 200 expo-
sitores – entre
indústrias e de-
signers – e 15
mil visitantes –

lojistas, revendedores e ataca-
distas – participaram da 55ª
Bijóias, feira de joias, bijute-
rias e acessórios realizada no
shopping Frei Caneca, em São
Paulo, de quarta-feira a sexta-
feira. Segundo a diretora do
evento, Vera Masi, o investi-
mento nesta edição, na qual
trabalharam 2,2 mil pessoas,
foi de R$ 1,5 milhão e a expec-
tativa é de retorno de R$ 35
milhões com negócios fecha-
dos durante e após o evento. 

“Uma boa compradora che-
ga a gastar aqui, em média,R$
800 mil, que depois poderá lu-
crar até quatro vezes mais”, diz
Vera, lembrando que os com-
pradores vieram ao evento pa-
ra oxigenar suas vitrines e au-
mentar as vendas para o Natal
e a temporada de alto verão.

Vera afirma que sempre ten-
ta priorizar o mercado interno
e é importante que as empre-
sas se capacitem mais e este-
jam preparadas para atender o
setor. Em 2012, ela acredita que
o investimento pesado em de-
sign das peças e a diversidade

de matérias-primas usadas nas
joias serão o grande diferencial
para os fabricantes e lojistas se
destacarem no mercado.

A grife de acessórios de cabe-
lo Tuca destacou o lançamento
da coleção Ana Hickmann, par-
ceria com a modelo e apresen-
tadora de TV gaúcha. Há 17
anos no mercado, a marca pos-
sui fábrica em Belo Horizonte,
Minas Gerais, com 2,5 mil me-
tros quadrados e 45 funcioná-
rios. As peças da empresa, que
trabalha somente com atacado,
custam entre R$ 20 e R$ 25. 

Com a estratégia do lança-
mento da parceria na feira, o
proprietário, Diógenes Ke-
blem, espera fortalecer a visi-
bilidade e a credibilidade da
marca junto ao mercado. “Já
chegamos a exportar uma
época, porém, com a invasão
da China no setor, tivemos que
parar. Hoje, vendemos em to-
do o Brasil, principalmente

nas regiões Sudeste e Nordes-
te”, diz Keblem.

Com fábrica em Franca(SP),
há oito anos no mercado, a
Ansata Biojóias trabalha com
peças em crochê e macramê. A
marca apresentou no evento
pulseiras com couro de porco.
Como todas as peças são feitas
a mão, a produção é de 300 por
dia. São vendidas a cerca de R$
40. A Ansata também só traba-
lha com atacado e exporta pa-
ra Rio de Janeiro, Espírito San-
to, Santa Catarina, Paraná, Rio
Grande do Sul e São Paulo.

INCENTIVO. A proprietária, Ju-
liana Gama Faleiros, diz que
nessa edição já lucrou 40% a
mais do que a última. Como
incentivo ao trabalho das do-
nas de casa, ela diz que só em-
prega mulheres acima dos 40
anos em sua fábrica. “O mate-
rial que uso é quase todo na-
cional, menos as pedras, que

são da China e Itália. Em 2012,
espero aumentar a produção
em 30%, melhorar o planeja-
mento da entrega para os
clientes e contratar mais fun-
cionarias”, afirma.

Sediada há mais de 40 anos,
em Soledade, no Rio Grande do
Sul, a gaúcha MR Lodi Stone
lançou linha de peças com dru-
sas – formações rochosas forra-
das de cristais – na feira, como
estratégia para captar clientes.
As cerca de 10 mil peças produ-
zidas por mês na fábrica, que
tem 38 funcionários próprios e
20 terceirizados, utilizam 90%
de materiais nacionais, segun-
do uma das proprietárias, Mar-
lene Lodi Deitos. A MR Lodi
Stone trabalha exclusivamente
com pedras; as peças saem em
torno de R$ 50 no atacado. 

Com a crise mundial, que
afetou "99% das vendas" para
países como Estados Unidos,
Europa, Japão e China, Marle-
ne pretende ampliar a partici-
pação da empresa no mercado
interno. Em 2012, ela espera
triplicar o faturamento da em-
presa, que, neste ano, fechará
20% acima do ano anterior.
“Participo desta feira há três
anos e ela me dá contratos
com clientes novos, divulga-
ção de meu produto e até futu-
ras parcerias”, afirma.

FEIRA  - Evento no Shopping Frei Caneca, em São Paulo, que está na 55ª edição,
recebeu mais de 200 expositores, entre indústrias e designers, e 15 mil visitantes

VERA MASI
DIRETORA DA 55 A BIJOIAS

Uma boa compradora chega a gastar aqui 
em média de R$ 800 mil, que depois poderá
lucrar até quatro vezes mais”.
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Se o design é bom, todo
mundo usa, veste e compra.
Então, por que as pequenas
empresas quase não o utili-
zam? O questionamento do
mestre em tecnologia Ken
Fonseca encontra diversas
respostas, mas, segundo ele,
nenhuma se sustenta. “De-
sign é uma forma de pensar
o produto”, esclareceu.

Fonseca foi um dos pales-
trantes do Fórum Sebrae de
Conhecimento, que a insti-
tuição de apoio às micro e
pequenas empresas promo-
veu em Brasília até sexta-fei-
ra. Em sua apresentação,
com o título “Design estraté-
gico – Inovação na empresa
de pequeno porte”, ele des-
cartou alto custo, dificulda-
de de acesso e desconheci-
mento sobre a maneira de
agir como fatores que ini-
bem os pequenos negócios a
adotarem o design em seus

produtos e serviços.
Para Ken Fonseca, que tam-

bém é colaborador do Centro
de Design Paraná, esta área
deixou de ser apenas apelo es-
tético e passou a caminhar
junto com a produção e o ma-
rketing. “Todo o contexto pre-
cisa ser analisado: a forma, a
função e o desejo do merca-
do”, exemplificou o tecnólogo.

PORTAL. Outro aspecto
apontado por Fonseca diz
respeito ao fato de a forma
colaborar para deixar o nível
operacional mais produtivo,
além de aumentar a percep-
ção de valor dos artigos. Nes-
se sentido, argumentou que
o design é mais eficaz quan-
do associado a um produto à
procura de novo mercado.

O especialista destacou a
importância de políticas pú-
blicas para estimular a ado-
ção do design, além da apro-
ximação dos pequenos ne-
gócios com universidades e
centros tecnológicos.

Ken Fonseca destaca papel do design para os pequenos negócios

RODRIGO DE OLIVEIRA/ASN

■ FÓRUM DE CONHECIMENTO

Bom design aumenta
o valor dos produtos

Bijoias deve gerar R$ 35
milhões com pós-vendas

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)
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O que é ser empreendedor, na sua visão?
O empreendedor é a pessoa capaz de, a partir
de uma ideia inovadora, gerar negócios. O
caminho entre uma ideia e sua implantação
é longo e requer do empreendedor
habilidades relacionadas a, por exemplo,
planejamento, execução e mobilização de
pessoas. 

Na área de comunicação, existe algum aspec-
to interessante a respeito de como as pes-
soas empreendem? 

O segmento "Agência de publicidade" é
caracterizado por altíssima concorrência e a
barreira de entrada é muito baixa. As agências,
por serem ambientes criativos, precisam, cada
vez mais, de profissionais que reúnam certas
características de empreendedores, pessoas
que consigam realizar o ciclo: ideia-geração de
negócio, muitas e bem-sucedidas vezes.  O
profissional é chamado de intra-
empreendedor e atua, literalmente, como se
aquele negócio fosse dele. 

Como lidar com a burocracia e estruturas hi-
erarquizadas de muitos clientes que muitas
vezes "entram em choque" com as estruturas
mais liberais e criativas das agências? 

É preciso ampliar a consciência de que há
diferentes modelos de negócio e,
consequentemente, diferentes modelos de
gestão. As empresas prestadoras de serviço
devem dominar a capacidade de "ler"
diferentes ambientes e serem flexíveis para se
relacionar em cada um deles.

Abap Rio ouve
o mercado
O capítulo Rio da Associação Brasileira de
Agências de Publicidade (Abap-Rio) reuniu 20
executivos de agências na semana passada
para criar uma agenda para a entidade e
conversar sobre prioridades para 2012. 
“Foi uma retomada da discussão coletiva
pelos interesses do mercado  em  geral e,
especificamente, o Rio”, conta Glaucio
Binder, presidente da Abap-Rio. 
Clóvis Speroni, vice-presidente de relações com o
mercado da Abap, diz que entre os focos da
entidade para 2012 estão a criação de uma
Agenda Positiva, o cuidado na gestão e na
rentabilidade das agências, estímulo às melhores
práticas nas concorrências privadas e
o fortalecimento do mercado publicitário carioca.
Gustavo Oliveira, diretor da Abap-Rio, acredita que
a troca de ideias periódica servirá para traçar ações
para a melhoria do mercado, conversar a respeito
dos serviços que a Abap-Rio já disponibiliza para
seus associados e o que mais deveria oferecer. 
“Vejo que esses encontros são de uma
fundamental importância para trocarmos
experiências, aumentar nosso network, além
de ser um "respiro" de prazer na nossa
rotina”, opina Duda Moncalvo, sócio da Staff. 
Cyd Alvarez, presidente da NBS, diz que a
iniciativa foi muito boa de reunir pessoas que
têm pouco tempo, e que o sucesso da
empreitada depende da constância.

claudia@claudiapenteado.com.br

Destaques  - Nesta sexta-feira aconte-
cem a reunião nacional da Abap, no
Rio de Janeiro, e à noite a entrega
dos Destaques Profissionais indica-
dos pela ABP.

Conta   - A conta do Smart, compacto
da Mercedes-benz, no Rio, foi para a
11:21.A marca tem duas lojas no Rio
e é representada pelo grupo AGO.

Livro - Glauco Cavalcanti e Márcia To-
litti lançam livro “Empreendedoris-
mo: decolando para o futuro”. 

Conta 2 - A Artplan passa a atender o
grupo ABodyTech. 

Pessoas  - A F/Nazca Rio contratou o
gerente de projetos Fabricio Toth (ex-
HomeWebbing e Juice). 

ROI - A ABA realiza em 7 de dezembro
o IV Fórum ABA Rio de Roi em Marke-
ting e Comunicação. Entre os pales-
trantes,Álvaro Rodrigues,presidente e
diretor de criação da Agência3 e João
Meneguel, presidente da Compag Bra-
sil. Informações: www.aba.com.br. 

Patrocínio  -  Líder do Circuito Carioca
Profissional de Bodyboard, o surfista

Mateus Yohanara passa a contar
com patrocínio da Casa da Empada.

Direitos   -  “Naming Rights” será o
tema da palestra que o Dr. Felipe
Dannemann, advogado do escritório
Dannemann Siemsen, ministrará no
2º Rio Business Sport Marketing, dia
25 de novembro, no Rio de Janeiro.
Informações: www.ahk.com.br.

MIX

As agencias precisam de profissionais empreendedores
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Esporte em pauta
Será realizado amanhã e quarta-feira o 4º Seminário Nacional de Incentivo e

Fomento ao Esporte, organizado pelo Instituto Vencer, que tem entre os
objetivos a conscientização sobre as leis de incentivo ao esporte e suas
aplicações. A Agência3 e a Abap-Rio apóiam o evento, que terá entre os

palestrantes o Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, e Paulo Nigro, Presidente da
Tetra Pak Brasil, Jorge Muzy, presidente do Grupo Muzy, entre outros.

Mais informações no portal www.seminarionacional.org.

Claudia Klein,
Coach e Idealizadora do blog Salada
Corporativa e palestrante no evento
“Publicitário Empreendedor”, realizado
pelo Grupo de Mídia, o Gap e o CCRJ.

As principais entidades de

comunicação brasileiras – Abap,

ABA, ABP, APP, Fenapro - o

Conselho Federal de Medicina e o

Governo Federal lançam a

campanha “Vida Saudável”.

Criada voluntariamente pela NBS,

a campanha tem como principal

peça o filme “Manifesto”, cujo

conceito é: "O Futuro promete. Quero chegar bem lá”. A campanha

(www.chegarbemla.com.br) dissemina com leveza e bom humor hábitos simples, mas

de grande efeito na redução de diversas doenças. Anunciantes como Grupo Pão de

Açúcar e a Camargo Corrêa estão aderindo.  A veiculação – voluntária – ja começou. 

O FUTURO PROMETE. EU QUERO CHEGAR BEM LÁ
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 nov. 2011, Seudinheiro, p. B-12. 




