
Jóia brasileira ganha o mundo  
Andréa Ciaffone 

Pode parecer um contradição em termos, mas produzir gemas e metais preciosos em estado bruto 
não garante a valorização do Brasil como exportador no cenário internacional do setor de jóias. Na 
verdade, embora a ourivesaria tenha sidos das primeiras atividades do Brasil colônia, só muito 
recentemente que os líderes desta indústria decidiram bradar sua independência em termos de 
estilo. Por décadas, o Brasil foi considerado no circuito internacional como um reles copiador de 
desenhos. Os empresários do setor sentiram que era preciso mudar isso não só porque o valor 
das peças prontas é mais alto no mercado internacional, mas também porque o prestígio de ser 
uma jóia brasileira pode acrescentar ainda mais valor aos metais e pedras preciosos que 
produzimos.  

A exposição "Jóias da Cor do Brasil", realizada em São Paulo, mostrou a força da brasilidade ao 
misturar materiais inusitados como sementes e marfim vegetal aos metais e pedras preciosas. 
"Convidamos 15 jornalistas internacionais especializados para acompanhar os lançamentos e a 
originalidade das peças brasileiras é sempre muito elogiada", diz Moraes.  

O primeiro passo foi prestigiar os designers de jóias "made in Brasil". "Os fabricantes passaram a 
apoiar a participação dos criadores em concursos internacionais e isso foi fundamental para 
ganharmos mais respeito como produtores de estilo", diz a presidente da Associação dos 
Joalheiros do Estado de São Paulo, Rosely Duque. Depois estreitaram-se os laços com o mundo da 
moda que culminou com a participação do IBGM como patrocinador do São Paulo Fashion Week e 
com uma exposição de jóias durante o evento. Além disso, há o apoio a eventos como o concurso 
de Miss Brasil. Nesse ano, os joalheiros emprestaram jóias no valor de R$ 1,5 milhão, incluindo as 
coroas. fato inédito no concurso. "Ano que vem queremos que as coroas sejam feitas com pedras 
brasileiras", diz Rosely. Entretanto, a despeito de todos os esforços para dar uma imagem mais 
brilhante às jóias do Brasil, o êxito da 37ª edição da Feninjer foi uma surpresa. Segundo a 
empresária, na feira a criatividade foi usada em formas e componentes para tornar os preços 
convidativos. "O investimento no prestígio nos permitiu essa autonomia."  

Na visão do diretor do IBGM, Écio Moraes, o que mais atrapalha o desenvolvimento do setor 
atualmente é a alta carga tributária. "Para quem não está no simples, o que equivale a 60% das 
empresas, a carga tributária chega a 54%, o que diminui nossa competitividade no mercado 
internacional", diz Moraes. "E, para continuar no simples, uma empresa não pode exportar mais 
que R$ 1,2 milhão por ano, o que inibe os crescimento das exportações."  

kicker: Por muito tempo, os ourives locais eram tidos como meros copiadores  
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