
Venda de bijuterias passará de US$ 500 mi 

Camila Abud e Tânia Müller 

 

O poder de compra dos consumidores da classe C e D tem feito a festa do mercado de 

bijuterias, que tem perspectiva de crescer na casa de 35% este ano no Brasil, ao incrementar 

os US$ 500 milhões movimentados ano passado. O número pode ser maior, pois o cálculo 

exclui a venda de joias e semijoias. A mudança de comportamento do setor cruza dados 

quando nas exportações de gemas, joias, metais preciosos e afins. Aí, o volume global atingiu 

no primeiro semestre deste ano cerca de US$ 1,667 milhão, incremento de 20% nas vendas 

ante o primeiro semestre do ano passado - sendo o ouro responsável por 78% desse total -, 

aponta o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM). 

  

Atentos ao aumento do consumo interno com clientes afoitos por acessórios de moda, as 

empresas especializadas esperam boas vendas neste final de ano. Cerca de 200 expositores, 

de pequenos a grandes tradicionais fabricantes, apresentarão novidades na próxima edição da 

feira Bijoias, que acontecerá de 6 a 8 de novembro, no Centro de Convenções Frei Caneca, na 

capital. 

  

A previsão é abastecer as lojas para a principal data do calendário promocional do varejo, o 

Natal. Aí, executivos como Leo Petry, diretor da marca Vênus Prata, devem repetir o resultado 

da feira passada, realizada em agosto. "Esta edição foi boa, dentro das expectativas, e com 

tíquete médio mais alto. Aguardamos a edição de novembro, com os lançamentos para Natal e 

Ano Novo, que tradicionalmente é uma das melhores feiras", afirmou ele. 

  

A diretora da Abijoias, Vera Masi, diz que o evento deve atrair um público qualificado de 15 mil 

visitantes. A projeção, em termos de negócios, é movimentar acima de R$ 35 milhões entre 

contratos fechados nos três dias e após o encontro. "O aumento deve-se à mudança de perfil 

do setor, ao novo comportamento das pessoas que buscam nos acessórios uma identidade, um 

diferencial de moda. Um termômetro disso é que hoje temos uma fila de espera com mais de 

80 empresas interessadas em expor", afirmou ela. 

  

Vera diz que também há muita procura de expositores do exterior, mas a ideia no momento é 

"prestigiar o mercado nacional". Para a especialista, valorizar o varejo nacional é 

determinante, pois muitas pedras preciosas estão nas mãos de investidores estrangeiros. "Se 

quiser usar uma turmalina, você tem de comprar na China. Eles compraram praticamente 

todas as nossas minas. Temos pedras já acabando no Brasil. Os estrangeiros levam as pedras 

brutas do estoque nacional e o mercado sente isso." 

  

Sobre o segmento específico de joias, que tem sentido a mudança de cultura dos brasileiros, 

Vera é taxativa: "A classe A usa joias normalmente, e não se importa com as mudanças de 

mercado e consumo. Mas a expansão da classe C, e agora também da classe D, já aparecem 

com maior destaque", explicou ela. 

  

Para a diretora da feira Bijoias, muito da mudança de conceitos do mercado atual vem de 

tendências europeias, em que as redes multimarcas ampliaram canais de vendas e, claro, 

acabaram democratizando o uso dos produtos. "Os acessórios permitem aos clientes estarem 

na moda de uma forma mais econômica, democrática. Muito disso tem a ver com tendências 

das lojas de departamentos da Europa, que trouxeram o conceito de venda de acessórios 

casando estilos." 

  

Segundo Vera, as vendas de semijoias são mais expressivas fora do Estado de São Paulo, onde 

é possível encontrar muitas lojas multimarcas. Porém, o avanço de redes como Lojas Renner, 

Marisa e C&A ajuda. "O mercado de bijuterias ainda trabalha muito informalmente, mas devido 

ao aumento do desejo de acessórios e a queda das vendas das joias vemos um novo cenário", 

ressaltou. "Vejo o crescimento das vendas de acessórios alinhada ao lançamento de moda. 

Hoje, nos principais desfiles de coleções você vê o acessório como tendência mundial. A 

customização é a diferença e o crescimento está galopante", finaliza, sem deixar de destacar 

que o País verá maxicolares, brincos e pulseiras juntas como destaque nos looks de 2013. 
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Indústria 

  

Outros defensores do setor, os organizadores da 55ª Feninjer - Feira Nacional da Indústria de 

Joias, Relógios e Afins, realizada no Transamerica Expo Center, em São Paulo, meses atrás, 

apontam a força desse mercado. O evento reuniu cerca de 140 expositores, com destaque às 

tendências em design de joias e bijuterias, com o tema "romantizar". O material é resultado da 

pesquisa realizada por Regina Machado, consultora de estilo do Instituto de Gemas e Metais 

Preciosos (IBGM). "Uma joia é o único luxo que não vira lixo. Quando se compra uma, se 

realiza o prazer hedonista do consumo", apontou. 

  

Sobre novos consumidores emergentes, ela disse que a classe média passou a consumir 

mercadorias de luxo. "Consequentemente passaram a ter seu gosto respeitado pela produção". 

  

Hoje, o principal destino das joias em ouro continua sendo os Estados Unidos, com cerca de 

40% das vendas, aponta Hécliton Santini, presidente do Instituto. "Cada vez mais o design 

brasileiro tem se destacado, incorporando valores e conceitos numa estratégia de marketing 

bem definida. Como o Brasil é um grande e diversificado produtor - com mais de 100 pedras 

diferentes, a participação no mercado internacional é bastante ampla, mas existe uma forte 

procura por ametistas, turmalinas, ágatas, topázios e citrinos", afirma. 

 

 

Vivara lança coleção de joias masculinas 

Camila Abud e Tânia Müller 

 

Uma das maiores redes de joalheria no Brasil, a Vivara, sinônimo de luxo, agora quer fisgar 

também os clientes  do sexo masculino. Após criar uma linha de acessórios de marca própria 

com relógios tanto para homens quanto para mulheres, agora a empresa, que aposta em 

expansão de shoppings também para crescer a operação - a empresa já conta com mais de 

100 lojas nas principais cidades brasileiras -, inovou ao anunciar novos artigos de couro e 

relógios. 

  

A ideia era a de justamente completar os lançamentos que foram voltados com maior ênfase 

para o Dia dos Pais, comemorado em agosto passado. 

  

Segundo a assessoria da Vivara, os homens estão cada vez mais atentos às tendências de 

moda, por isso a rede desenvolveu novas coleções de joias e acessórios. 

  

Um dos destaques recentes foi a criação da coleção Dual, composta por um escapulário e um 

anel de prata, diamantes brancos, negros. Outra opção foi a do conceito dos quatro códigos 

dos cavaleiros medievais, da távola-redonda, composta por um colar e um anel, com 

acabamento polido e ródio negro. Há, ainda, as opções compostas por berloques, anel e 

pulseira de ouro amarelo, com amarrações em couro. Segundo a empresa, todas as peças 

contam com um acabamento acetinado. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 4 set. 2012. Caderno A, p. A8. 
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