
JOIA RARA

Detalhes sobre a confecção 
de peças sob encomenda

R$ 4 mil, em média 
CUSTO DE MÃO DE OBRA

A partir de 25 dias
TEMPO DE ENTREGA

Maioria feminina 
PÚBLICO-ALVO

Anéis e colares
PEÇAS MAIS DEMANDADAS

Turmalina Paraíba,
PEDRA MAIS REQUISITADA

de tom azul que oscila entre 
turquesa e piscina

Custa cerca de 10% 
do valor da joia

ALUGUEL

O seguro de uma
peça vai de 2% a 10% 
do seu valor,
dependendo das coberturas contratadas

PROTEÇÃO

Guardar em local 
reservado
e a limpeza deve ser feita por profissionais

CONSERVAÇÃO

Fontes: profissionais do mercado 
e seguradoras

ESTILO DE VIDA

Descubra o prazer único de
desenhar sua própria joia

Rodrigo Capote

Flávia Furlan
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Cliente e joalheiro escolhem juntos metais e pedras, cores e formas na criação de verdadeiras obras de arte

10%
do valor da joia é quanto as
clientes costumam gastar

com o aluguel, opção de quem
quer usar uma peça exclusiva,
porém em uma única ocasião,

como o seu casamento

Nada de entrar em uma joalhe-
ria, no shopping ou na rua, e es-
colher o que está disposto aos
olhos de qualquer freguês — is-
to é totalmente inaceitável para
quem exige peças exclusivas. O
interesse dos consumidores de
luxo em participar do processo
de confecção da peça, dando su-
gestões para alcançar um encai-
xe perfeito de cores e formas, é
cada vez maior. Além de adqui-
rir um objeto caro, é importan-
te ter algo realmente raro.

Formada em psicologia, a joa-
lheira Elisabete Gaspar deixou
de lado o consultório para aten-
der esse público, abrindo seu
ateliê em 1995. Nele, trabalha
junto com o cliente — e os seus
são bastante exigentes, diga-se
de passagem — no projeto para
confecção da joia, com o concei-
to de entregar uma ‘pequena
obra de arte’. Visita feiras ao re-
dor do mundo para trazer para
os brasileiros o que há de mais
moderno e elegante no que diz
respeito às joias.

“No ateliê, fazemos tudo de
forma manual, diferentemente
da joia feita em fábricas. No nos-
so caso, é um artista que está en-
volvido, que faz a cravação pe-
dra por pedra”, explica a joalhei-
ra, para quem o brasileiro está
cada vez mais interessado em
joias raras.

Em uma peça confeccionada
com exclusividade, o mínimo
que se leva para realização do pro-
jeto é um período de 25 dias. Isso
porque, na primeira etapa, a joia
é desenhada junto com o artista,
levando em conta a cor de pele
do cliente, sua forma de se vestir
e as medidas do corpo.

Depois o ateliê vai buscar as
pedras desejadas, algumas vezes
no exterior, e, então, começa o
trabalho de confecção em si. O
preço da mão de obra, segundo
profissionais do mer-
cado, fica em R$ 4
mil, variando muito
de acordo com o tra-
balho exigido pela
execução do proje-
to. Fora isso, há ain-
da o desembolso
com o material.

A maioria dos clientes que
procura esse serviço são mulhe-
res, que geralmente estão em
busca de uma joia para desfilar
em datas importantes, como ca-
samentos, por exemplo. Além
dos brilhantes, a pedra que tem
sido mais demandada é a brasi-
leira turmalina Paraíba, de um
azul que passa pelos tons de tur-
quesa e piscina.

Um artifício que tem sido usa-
do pelos clientes também é o de
dar uma ‘repaginada’ nas peças já
existentes, usando as pedras para
fazer um novo item mais atual.
Desta forma, um colar pode se
transformar em um anel, ou uma
pulseira se torna um bracelete.

“Tenho desde clientes que
chegam com joias de família e
querem dar-lhes uma cara no-
va, de acordo com as tendên-

cias da estação, até
aqueles que são
consumidores ati-
vos de joias”, conta
Elisabete.

Outra opção pa-
ra as consumidoras
também tem sido
participar do proje-

to, mas apenas alugar a peça,
pagando o equivalente a 10%
do preço da joia. O tipo de ser-
viço é bastante demandado pe-
las noivas. A publicitária Debo-
ra Rocha, de 29 anos, vai se ca-
sar no final do ano e decidiu
pelo aluguel, em vez da com-
pra, de uma tiara para usar
com o penteado.

“Vou usar uma peça exclusi-
va, realmente delicada e de
bom gosto”, comemora. A op-
ção por não comprar a joia foi
porque Debora acredita que difi-
cilmente a usará depois, mas
não abriu mão de ter algo que é
para poucos.

Exatamente por conta da rari-
dade destas peças é que é preci-
so ter muito cuidado com elas:
sempre guardar em ambiente se-
co, protegê-las de qualquer que-
da ou impacto, deixar cada
peça em um ambien-
te reservado e lim-
pá-las sempre
no mesmo pro-
fissional, para
não correr o ris-
co de riscar ou las-
car as pedras.

Proteção
Os apaixonados por
suas joias raras tam-
bém podem optar por
fazer uma cobertura de
seguro, que permite re-
posição do valor da
peça em caso de
roubo ou furto e
até conserto se
o objeto for da-
nificação nes-
tas situações.

Normalmen-
te esse tipo de
proteção é disponi-
bilizado junto com o seguro resi-
dencial, que traz cobertura para
incêndio, entre outras. No caso
da Chubb, seguradora conheci-
da por atender clientes de luxo
no Brasil, cerca de um terço das
apólices de seguro residencial já
sai com a cobertura para joias.

“É possível contratar a cober-
tura para joias apenas dentro da
residência ou para quando esti-
ver fora também, tanto no Brasil
quanto em outro país”, afirma
Elisabete Gonçalves, gerente de
contas do seguro residencial da
Chubb. “A única exigência que
fazemos é a instalação de um co-

fre na residência embutido na
parede ou solto, mas com peso
mínimo de 80 quilos”, explica.

O cliente que solicita a cober-
tura deve fazer a avaliação da
joia para que se determine o va-
lor dela e, então, qual deve ser o
valor da cobertura. As taxas co-
bradas pela proteção vão de 2%
a 10% do preço das peças, de-
pendendo do tipo de cobertura
contratado.

“Antes normalmente quem
contratava era apenas um cole-
cionador de peças, mas hoje a
pessoa que tem uma peça já está
solicitando a proteção”, desta-
ca Paulo Kalassa, sócio da BR In-
surance. ■

Apaixonados
por suas peças

também
podem ter

seguro contra
perda ou roubo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 nov. 2012, Estilo de Vida, p. 35.




