
Uma jóia dura para sempre 
 
A rede brasileira de joalherias H. Stern tem, hoje, 160 lojas próprias espalhadas por 12 países. 
Cem delas estão no Brasil. A empresa possui 3 mil funcionários, sendo que 300 deles são 
artesãos. É a maior joalheria da América Latina e uma das cinco maiores do mundo, em receita. 
Suas jóias estão presentes nos editoriais de moda das mais conceituadas revistas estrangeiras, 
como Elle, Marie Claire, Vogue, W, Harper’s Bazaar e InStyle e também nos colos, pulsos e 
orelhas de celebridades nacionais e internacionais. 
 
Em 2001, por exemplo, o pendente de água-marinha usado pela atriz inglesa Catherine Zeta-
Jones foi um dos destaques da cerimônia de entrega do Oscar. Jennifer Aniston, do seriado de TV 
"Friends", fez questão de comprar um pendente de ouro chamado Nina e um outro em forma de 
gota, chamado Sofia. São histórias que se sucedem ao longo da trajetória de uma das empresas 
brasileiras mais conceituadas em todo o mundo. Nada mais natural para uma joalheria que tem 
nome de estrela (stern, em alemão). 
 
Mais do que uma história de sucesso de um pequeno negócio criado por um jovem imigrante, a H. 
Stern representa o triunfo das pedras brasileiras. Se não fosse por Hans Stern, definido por seus 
colaboradores como um alemão de origem e carioca de espírito, pedras como águas-marinhas, 
ametistas, topázios e turmalinas, que, nos primeiros tempos, ele saiu coletando pelo País, não 
seriam tão valorizadas hoje. 
 
Até meados do século passado, os joalheiros internacionais só se interessavam pelas "pedras 
orientais", como rubis, safiras, esmeraldas e diamantes. Mas, encantado pela beleza das pedras 
brasileiras, o fundador da H. Stern resolveu apostar nesse veio, até então pouco explorado. Foi 
uma dura batalha, conta Christina Hallot, "embaixadora" da H. Stern e responsável pelas relações 
corporativas da empresa. "Foi Hans Stern que lutou contra o falso conceito que dividia as pedras 
em preciosas, onde se encaixavam apenas as orientais, e semipreciosas, como eram consideradas 
as pedras brasileiras", diz. "Uma pedra é considerada preciosa quando tem durabilidade, 
transparência, beleza e portabilidade para poder ser encaixada em jóias. As pedras brasileiras 
atendem a todos esses quesitos e Hans Stern provou isso ao mundo", diz. 
 
Hans Stern havia conhecido as pedras quando foi trabalhar como datilógrafo em uma empresa de 
exportação e corte de pedras, logo após desembarcar no Brasil, em 1939, aos 17 anos. Em 1946, 
ele vendeu seu bem mais valioso, um acordeão Hohner - única lembrança que guardava da 
Alemanha - para financiar seu sonho. Com os 200 dólares arrecadados, alugou um pequeno 
escritório no centro do Rio de Janeiro, próximo à Confeitaria Colombo, e, no ano seguinte, abriu 
seu próprio negócio. O primeiro ponto-de-venda foi instalado na estação de desembarque de 
passageiros, na Praça Mauá, no Porto do Rio de Janeiro, onde Hans ia pessoalmente oferecer suas 
jóias aos turistas. Para atrair clientes, principalmente estrangeiros, a joalheria apostou numa série 
de iniciativas.  
 
A primeira delas foi criar, ainda em 1949, o Certificado de Garantia Internacional para atestar o 
valor das jóias e garantir sua qualidade. O certificado garante, até hoje, ao cliente da H. Stern 
que ele pode trocar a jóia em qualquer loja da empresa no mundo. "Foi uma tacada genial. 
Imagine comprar uma jóia no Brasil, por exemplo, e depois querer trocá-la porque quem recebeu 
o presente não gostou por algum motivo. Imagine fazer uma nova viagem só com este objetivo", 
diz Hallot. O sucesso no exterior trouxe também a valorização das pedras, agora classificadas 
como preciosas, também para os olhos dos brasileiros. E hoje o maior mercado da H. Stern, que 
está presente em 14 Estados, é o próprio Brasil. 
 
Outra iniciativa que foi se desenvolvendo ao longo do tempo foi a criação de um tour guiado por 
suas instalações para que os turistas pudessem acompanhar, passo a passo, o delicado trabalho 
de produção de uma jóia. Posteriormente, foi inaugurado um museu de pedras lapidadas e brutas, 
que hoje abriga a impressionante coleção de turmalinas de Hans, com mais de mil exemplares de 



diversas cores. O museu faz parte das instalações da sede da empresa, inaugurada em 1983, num 
prédio de arquitetura moderna em Ipanema, no Rio de Janeiro. Com 14 mil m², o complexo - que 
reúne salas de escritório, oficinas de lapidação e de ourivesaria, butique com artesanato típico 
brasileiro, museu, sala de exposição e 4 mil m² somente para exibição e venda de jóias - recebe, 
mensalmente, cerca de 10 mil visitantes de diversas nacionalidades. A H. Stern foi a primeira da 
América Latina a montar seu próprio laboratório gemológico, para analisar pedras preciosas e 
metais nobres (do ouro à platina) e pesquisar novas matérias-primas. Hoje, aparelhado com 
equipamentos de alta tecnologia, o laboratório segue as rigorosas especificações do GIA 
(Gemological Institute of America), que determina os padrões de qualidade para as grandes 
joalherias internacionais. A empresa tem uma segunda sede administrativa em São Paulo. 
 
Em 1959, a H. Stern organizou o primeiro desfile de jóias do Brasil. Em 1961, foi a única joalheria 
da América Latina a participar da Mostra Internacional de Jóias Modernas, patrocinada pelo 
Victoria e Albert Museum, de Londres. Todas essas novidades impulsionaram o crescimento da H. 
Stern e ajudaram a fortalecer seu nome mundo afora. Primeiro, ela se expandiu pelos países 
latino-americanos e depois para os Estados Unidos, e, em 1964, para Europa e Oriente Médio. 
 
A H. Stern foi a primeira joalheria brasileira a lançar jóias que traziam a grife de grandes 
personalidades. Nos anos 80, por exemplo, conseguiu um sucesso estrondoso com as coleções 
assinadas pela atriz Catherine Deneuve e pelo artista plástico ítalo-brasileiro Roberto Moriconi. 
Essas duas coleções foram precursoras de um conceito completamente novo: o das jóias de 
design que só foi adotado depois de 1995, quando Roberto Stern, o filho mais velho de Hans, 
assumiu a direção de criação e passou a gerir a empresa. 
 
Ele tinha uma visão completamente nova dos negócios. Roberto queria que o design das jóias 
fosse mais valorizado do que o tamanho e o brilho individual das pedras. "O design é, hoje, o 
carro-chefe da empresa", diz Hallot. A joalheria criou campanhas e catálogos inovadores, 
conseguindo espaço até em museus e galerias de arte. Também padronizou suas lojas no Brasil e 
no exterior, criando ambientes clean e sofisticados. 
 
As mudanças introduzidas por Roberto Stern incluíram até a modernização do logotipo, que havia 
sido desenhado pelo engenheiro Kurt Stern, pai do fundador Hans Stern. O antigo logotipo, em 
letras góticas, era tão conhecido internacionalmente que, certa vez, o jornal New York Times disse 
que o nome da H. Stern era "como se fosse um código internacional que exclui da condição de 
hotel de luxo aquelas construções que não tenham o logo de letras góticas da joalheria em seus 
lobbies". A primeira mudança no logotipo veio com a supressão da romântica moldura que 
rodeava o nome H. Stern, por ocasião do aniversário de 50 anos da empresa, em 1995. Mas 
somente em 2000, depois de analisar mais de 50 propostas de cinco artistas diferentes, houve a 
alteração definitiva. O logotipo atual foi desenvolvido pelo inglês Neville Brody, um dos papas da 
área de design gráfico no mundo. A cada ano, a empresa lança duas coleções mais elaboradas, 
uma em maio/junho para o Dia das Mães e Dia dos Namorados e outra no fim de ano para o 
Natal. Há coleções em homenagem a criadores de outras áreas, como a inspirada por Carlinhos 
Brown, em que se homenageia a força da miscigenação ao transformar em jóias os turbantes e 
colares do cantor baiano. Não é fácil o design de jóias. Elas têm que ser modernas, mas ter a 
longevidade garantida; estar na moda, mas ser atemporal. "Assim, nos anos 80 e 90 a moda era 
o minimalismo, hoje, voltaram as jóias com mais exuberância, as jóias mais vistosas, e tudo tem 
que ser previsto, pois não se troca uma jóias a cada estação", diz Hallot. É preciso estudar as 
tendências futuras e, para isto, a joalheira tem uma equipe de consultores, definidos por Hallot, 
como "grandes observadores dos usos e costumes da sociedade". Uma das principais consultoras 
é a empresária do setor têxtil Costanza Pascolato. "Ela consegue ter uma visão da moda com 
quatro, cinco anos de antecedência", diz Hallot. As coleções são pensadas com antecedência. 
Agora, por exemplo, a H. Stern finaliza sua coleção para o Natal de 2004. 
 
"Lançamos coleções mesmo em épocas de crise. Como são pensadas com muita antecedência, já 
estão prontas quando alguma crise passageira se instala", diz Hallot. Para os tempos mais difíceis, 



existem as vendas parceladas. O que vale para a jóia mais simples, como berloques, em torno de 
R$ 100, até jóias mais sofisticadas que podem ultrapassar a casa de R$ 1 milhão. "É uma atitude 
de respeito ao consumidor, que não precisa restringir suas compras", completa Hallot. Além das 
jóias próprias, a H. Stern ainda é a representante exclusiva, no País, dos relógios Jaeger-
LeCoultre, Tag Heuer, Patek Philippe e Ventura. 
 
O atendimento é outra característica da H. Stern, que tem um amplo trabalho de investimento em 
seus funcionários. A começar da longevidade: 50% deles têm mais de 10 anos de casa. "Criamos 
uma verdadeira universidade do varejo, com graduação, pós-graduação e MBA, já que não existe 
este tipo de formação no País", diz Hallot. Um funcionário leva de um a três anos para se formar 
na "universidade H. Stern". 
 
Este ano, Roberto Stern aproveitou o 2003 Basel World Watch and Jewlery Show, na Suíça, para 
estabelecer parceiros para distribuição de suas jóias nos países e cidades onde não mantém lojas 
próprias. Em tempo: Hans Stern, aos 80 anos, ainda é uma presença viva na empresa, e mantém 
o mesmo dinamismo e disposição. 
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