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Com expectativa de movimentar cerca de R$ 40 milhões em negócios e receber 

aproximadamente 10 mil visitantes, a 63ª edição da Feira Internacional de Bijuterias, 

Acessórios, Joias de Prata, Folheados e Semijoias (Bijoias) começa nesta quarta-feira (6) e 

segue até sexta-feira (8), no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento 

reunirá 200 fabricantes nacionais que irão apresentar suas novidades aos empresários do setor 

nacional e de países como Estados Unidos, Itália, Colômbia e Ucrânia. 

 

De acordo com a diretora da B8 Eventos Empreendimentos Promocionais, empresa 

organizadora do evento, Vera Masi, o mercado de bijuterias vive um momento de inquietude, 

como todo o cenário da moda mundial, e para que os empresários possam se sobressair às 

dificuldades atuais, o evento contará com ações especiais de incentivo. “O mercado está muito 

difícil e acredito que em 2014 e 2015 não será diferente”, diz Vera. “Dentro deste ambiente 

que a economia está, cada empresário precisa ter sua história bem definida, projetar o 

mercado para o qual trabalha, identificar o que seu público quer, e criar uma coleção com 

DNA”, explica. 

 

Segundo Vera, a feira está em um nicho que não se encaixa nas bijuterias convencionais nem 

nos produtos fabricados na China. “São peças de designers nacionais conhecidos, com 

referência de moda e sem produção em larga escala”, diz. “É importante olharmos que a 

Bijoias está em um mercado cada vez mais concorrido. Estão surgindo diversos montadores de 

bijuterias, fabricantes e lojistas. Isso muda a postura da feira e consequentemente é preciso 

mudar a postura do expositor”, continua. 

 

Ela explica ainda que o planejamento estratégico do evento está focado nas necessidades do 

público visitante. “É preciso pesquisar, conhecer e entender o cliente, porque se ele sai com 

suas necessidades atendidas, certamente, teremos uma feira de sucesso”, diz ao enfatizar que 

o expositor tem trabalhado para todas as classes sociais. “O varejo mudou muito nos últimos 

anos. As pessoas têm muita informação girando na internet, por meio de redes sociais, sites 

de vendas, blogs de moda entre outras fontes que colaboram para que as marcas se 

desenvolvam”, diz. 

 

Dentre as novidades desta edição estão palestras que serão ministradas pelas consultoras de 

moda Paula Martins e Chris Franchini, com o que será tendência no outono/inverno 2014, para 

colaborar com os expositores na criação das próximas coleções que serão lançadas no próximo 

mês de fevereiro. “Estamos realizando essa ação com o objetivo de incentivar os clientes a se 

reinventarem. Vamos trazer todo o tipo de informação para direcionar os empresários do 

setor”, finaliza. 

 

Fonte: DCI [Portal]. Disponível em: 

<http://www.dci.com.br/servicos/bijoias-preve-r$-40-milhoes-em-negocios-

id370924.html#ad-image-0>. Acesso em: 4 nov. 2013. 
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