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Borracha, sementes, espelho, capim, palha, couro e, de repente, uma jóia. Seja um colar, um 
anel, um brinco. As novas peças em ouro, que antes vinham acompanhadas de pedras 
preciosas, agora não dispensam parceiros, no mínimo, exóticos.  
 
Ainda que pareçam extravagantes, esses materiais passaram a fazer a diferença na vida das 
joalherias. São uma alternativa para seduzir o freguês, especialmente o jovem, com peças 
feitas sob medida para o seu bolso - diferentemente das jóias tradicionais adornadas com 
(caros) brilhantes.  
 
O uso desses elementos exóticos já é explorado há algum tempo pelas joalherias, mas ganhou 
força, recentemente, com a escalada do preço do ouro no mercado internacional. Ontem, o 
metal atingiu a maior cotação em 25 anos, chegando a US$ 700,90 o onça-troy (31,1 
gramas), na bolsa de Nova York. Em 12 meses, alta é de 64,45%.  
 
"O mercado interno ainda é muito sensível a preço, então é preciso fazer produtos mais leves 
e com design diferenciado", observa Hecliton Santini Henriques, presidente do Instituto 
Brasileiro de Gemas e Metais Preciosas (IBGM).  
 
Na Dryzun, a linha desenhada pelo estilista Alexandre Herchcovitch mostra peças em ouro 
misturadas a um "espelho", que nada mais é do que prata (um metal mais em conta). Outra 
coleção, a assinada pela modelo Ana Hickmann, mescla madeira e ouro.  
 
Para o sócio-diretor da Dryzun, Tobias Dryzun, a alta no preço do ouro influencia o produto 
final, mas não é só isso. "Há uma questão comportamental, que deixou evidente a necessidade 
de se fazer jóias para o dia-a-dia", diz. Um dos grandes hits de sua rede com sete lojas foi o 
lançamento, há alguns anos, do colar "Ponto de Luz" - que se resume num fio de náilon onde 
está pendurado um pequenino brilhante.  
 
Voltada para um público sofisticado e tradicional, a H.Stern sempre explorou as pedras, em 
especial as brasileiras, nas suas coleções. Agora, o sucesso de vendas são as jóias 
"multifunções". Assinada por Costanza Pascolatto, a peça "Fluid Gold" pode ser usada como 
gargantilha, pulseira, cinto, colar e, até mesmo, para adornar um coque no cabelo. "A 
versatilidade só é permitida porque o colar tem três metros de comprimento", diz Christian 
Hallet, da H.Stern, porta-voz da marca.  
 
As joalherias, segundo Hallet, precisaram se adaptar não apenas à alta dos custos - quando 
elas acontecerem - como também ao cotidiano do consumidor. "Ninguém quer mais jóia para 
deixar no cofre. Quer jóia para usar."  
 
O joalheiro Antonio Bernardo, que dá o nome às suas sete lojas no eixo Rio, São Paulo e 
Brasília, fez fama assumindo o estilo "casual chic", ao lançar a pulseira "Wish" (desejo) - um 
fio de couro com ponteiras em ouro branco ou ouro amarelo e na qual são penduradas 
plaquinhas, uma para cada desejo. Lançou, recentemente, um pingente batizado de "isola" - é 
um pedacinho de madeira.  
 
A última tacada de Antonio Bernardo foi adotar, novamente, a prata. Com preço bem mais 
barato, o metal promete disputar espaço nobre ao lado de peças em ouro amarelo e branco. 
Isso depois de ganhar um toque particular do designer carioca.  
 
O joalheiro não é o único a apostar na prata. Bill Gates, Warren Buffet e George Soros 
passaram a investir no metal, comprando ativos. Gates gastou mais de US$ 1bilhão para 
investir na mineradora de prata canadense Pan American Silver; Buffet desembolsou um valor 
semelhante para comprar um grande lote do metal e Soros, quem diria, comprou 25% da 
Apex Silver, que tem um projeto em uma mina boliviana.  
 



Enquanto a prata ganha prestígio como opção de investimento, o ouro tornou-se uma 
alternativa duvidosa. Natan Blanche, consultor da Tendências e especialista no assunto, diz 
que "o investimento em ouro deve ser, no máximo, na aliança e com o risco do casamento não 
dar certo".  
 
"O ouro virou uma commodity como outra qualquer, e, se amanhã houver um choque de juros 
nos Estados Unidos, o ouro derrete", garante Blanche. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


