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Criatividade e baixo custo das peças brasileiras chamam a atenção na Ásia, Europa e Estados 
Unidos  
 
 
Os fabricantes de bijuterias decidiram seguir o caminho aberto pela indústria de biquínis e 
calçados e saíram em busca de espaço no mercado internacional. As empresas descobriram que o 
produto brasileiro é muito bem aceito no exterior, tanto pela criatividade quanto pelo custo baixo. 
Apesar do trabalho de divulgação ainda ser recente e se limitar a feiras e eventos, hoje as 
bijuterias nacionais já são procuradas por europeus, americanos e até mesmo asiáticos.  
 
Segundo a diretora-executiva da Masi & Associados, organizadora de uma das maiores feiras do 
setor, a Bijóias, Vera Masi, o produto brasileiro encontra uma brecha no mercado internacional 
que fica no meio termo, entre as peças chinesas, de custo baixíssimo, e as bijuterias de grife, com 
um preço elevado. É nessa lacuna que o Brasil pretende se firmar no exterior. A estratégia já tem 
resultados positivos. Em breve, uma das maiores dedes espanholas de varejo, a El Corte Ingles, 
passará a comercializar peças brasileiras nas 90 unidades espalhadas pela Espanha.  
   
As peças serão embarcadas até o fim do ano e o volume de exportação deverá chegar a 50 mil 
unidades, afirma o consultor de comércio exterior, Roberto Porto. Segundo ele, o interesse da loja 
surgiu a partir de uma rodada de negócios promovida pela Masi & Associados, em São Paulo, e 
envolveu 14 fabricantes de bijuterias que se uniram em um consórcio.  
   
O futuro promissor das exportações, no entanto, é algo novo para os empresários de bijuterias, 
afirma Vera. Durante muitos anos, esses fabricantes viam as vendas para o exterior como um 
problema e não como uma estratégia de crescimento. Mas, com o baixo desempenho da economia 
interna, queda no consumo e recuo na renda, as empresas encontraram nas exportações uma 
forma de garantir o crescimento da produção, em níveis entre 5% e 10% ao ano.  
   
A Del Bianco, por exemplo, já vende cerca de 5% da produção para países como Portugal, França, 
Austrália e Estados Unidos. E hoje luta para consolidar a marca no exterior. Até o final de 
setembro, a empresa deverá fechar contrato com empresários da África do Sul - mercado 
considerado intermediário para alcançar o consumidor dos Estados Unidos, afirma a sócia da 
empresa, Maria Paula Del Bianco Paviani. "É um preparatório para ganhar experiência e entrar no 
mercado americano, nosso principal objetivo." Segundo ela, o diferencial do produto brasileiro 
está no design arrojado, na criatividade e nas cores alegres das pedras nacionais.  
   
Um exemplo da atratividade das bijuterias brasileiras é a empresa Pedra do Sol, que hoje vende 
para o exterior apenas pela internet. O detalhe é que a página, na rede mundial, nunca foi 
adaptada para o mercado estrangeiro e, mesmo assim, tem atraído a atenção dos "gringos".  
   
A empresa começou a exportar há apenas um ano e meio, com encomendas de brasileiros que 
vivem no exterior. Mas hoje, lojistas até do Japão fazem compras no site, que tem cerca de mil 
peças em exposição. "De repente, começamos a ter pedidos de angolanos, portugueses e 
holandeses", afirma o sócio-proprietário da companhia, Arnaldo Gerecht. As peças são enviadas 
para o exterior pelos Correios, através do programa Exporta Fácil, e representa cerca de 30% do 
faturamento da fábrica.  
   
Segundo Vera Masi, hoje a bijuteria brasileira é bastante competitiva no mercado internacional, 
principalmente na Europa. A valorização do euro, diz ela, tornou inviável a fabricação nesses 
países por causa do custo muito alto. Este também tem sido um dos motivos da procura pelas 
peças nacionais.  
   



 
"Um produto que na Europa tem custo de € 60, aqui não passa de € 10. Assim, unindo custo e 
qualidade temos uma vantagem enorme", argumenta Vera.  
 
Segundo ela, o negócio, que começou como alternativa para escoar a produção que não é 
absorvida pelo mercado interno, tende a se tornar uma realidade permanente para as empresas, 
que começam a investir no aumento das exportações. "Mesmo que o mercado doméstico volte, é 
um novo nicho que precisa ser atendido", completa.  
 
Essa é a intenção da empresa Beth Salles, que produz peças para grifes famosas, como Alexandre 
Hercovitch. No último desfile do estilista, no São Paulo Fashion Week, as peças da empresa 
chamaram a atenção dos estrangeiros, principalmente de um grupo inglês, que procurou a 
designer e sócia da fábrica, para elaborar um trabalho com bijuterias e fivelas de cinto. Ainda não 
há um contrato firmado, mas Beth afirma que as negociações estão avançadas.  
   
Além disso, japoneses e italianos também estão interessados nas peças produzidas pela designer, 
há 14 anos no mercado. Segundo ela, que estará lançando nova coleção dia 27, o importante é 
abrir mercados e não ficar presa ao consumo interno. "Tenho fábrica e capacidade instalada para 
produzir uma quantidade grande de peças, por isso necessito de um mercado maior."  
   
Os números do setor, no entanto, são difíceis de mensurar, pois não há uma entidade que reúna 
apenas os fabricantes de bijuterias. Além disso, durante muito tempo, boa parte do setor vivia na 
informalidade. Mas vem crescendo numa velocidade surpreendente. Só no Estado de São Paulo, 
segundo dados da Masi, há cerca de 600 empresas de bijuterias.   
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