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Perfil e Localização dos APLs de Joias e 
Gemas 

• Perfil: Micro e pequenas empresas, alta densidade de valor, baixa barreira a entrada, rápida obsolescência 
do produto, sensibilidade a carga tributária e obstáculos burocráticos; 

• Principais Produtos: Ouro, Gemas, Insumos, Joias em ouro, Joias em Prata, Folheados de Metais Preciosos, 
Bijuterias; 

• Localização: Pulverizado no Brasil com concentração em São Paulo (Limeira e Rio Preto), Rio Grande do Sul 
(Guaporé, Soledade, Ametista do Sul), Minas Gerais (BH, Governador Valadares, Teófilo Otoni), Goias 
(Cristalina), Piaui (Pedro II) e Pará (Belém); 

• Observações: Brasil chegou a ser o maior produtor mundial de diamantes e ouro. 

 



O segmento de bijuterias e folheados apresentou maior variação 

no faturamento do varejo, aumento de 12% em relação ao ano 

anterior.  

Essa elevação, entretanto, não indica maior faturamento da  

indústria, considerando que houve forte redução nas exportações 

de bijuterias e folheados em 2015, bem como redução na 

produção apontada informalmente por empresários do Setor. 

Joias em prata ganharam popularidade no período, 

representando 11% dos valores de vendas no varejo. As joias em 

prata são vistas como opção mais acessível e têm sido exploradas 

por marcas líderes como Vivara e Pandora. 

 

Faturamento do Setor 

(*) Valores em milhões de reais. 
 
Fonte: Euromonitor 

Segmento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bijuterias e 

folheados 975 1.024 1.075 1.190 1.340 1.500 

Joias  7.251 7.568 7.891 8.427 9.119 9.898 

Relógios 2.062 2.450 2.860 3.080 3.361 3.612 

Total 10.288 11.042 11.826 12.697 13.820 15.010 
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Número de Estabelecimentos 
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CNAE 2.0 Classe 2011 2010-11 2012 2011-12 2013 2012-13 2014 2014-13 

Extração de Minério de Metais Preciosos 640 7,20% 594 -7,19% 631 6,23% 635 0,63% 

Extração de Gemas (Pedras Preciosas e 
Semipreciosas) 

397 5,59% 385 -3,02% 376 -2,34% 402 6,91% 

Extração de Minerais Não-Metálicos não 
Especificados Anteriormente 

1.930 -0,92% 1.829 -5,23% 1.838 0,49% 1.765 -3,97% 

Metalurgia dos Metais Preciosos 134 8,06% 122 -8,96% 115 -5,74% 101 -12,17% 

Fabricação de Cronômetros e Relógios 76 -2,56% 72 -5,26% 66 -8,33% 68 3,03% 

Lapidação de Gemas e Fabricação de Artefatos de 
Ourivesaria e Joalheria 

2.142 0,61% 2.145 0,14% 2.175 1,40% 2.154 -0,97% 

Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes 1.211 14,68% 1.327 9,58% 1.450 9,27% 1.479 2,00% 

Comércio Varejista de Joias e Relógios 16.977 2,85% 17.436 2,70% 18.109 3,86% 18.303 1,07% 

Fonte: MTE 
 
Obs. Embora os dados de 2015 não estejam disponíveis para consulta, espera-se uma redução no número de empresas, uma vez que o Setor vem 
enfrentando dificuldades devido à crise econômica pela qual o Brasil atravessa, afetando, principalmente, a indústria. 



Exportações do Setor: jan./dez 

Principais Itens 2014 2015 ( em US$ mil ) 

Valor Volume (t) Valor Volume (t) Variação (Valor) 

Pedras em Bruto 56.963 10.345 45.895 10.261 -19% 

Pedras Lapidadas 137.722 7.215 135.310 6.364 -2% 

Obras e Artefatos de Pedras 13.145 776 13.458 938 2% 

Prata em Barra, Fios, etc 3.682 12 2.696 12 -27% 

Ouro em Barras, Fios e Chapas 1.469.507 36 1.552.402 42 6% 

Bulhão Dourado 853.083 29 770.697 28 -10% 

Produtos de Metais Preciosos p/ 
Indústria 63.168 67 33.343 36 -47% 

Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos 81.476 2 68.589 1 -16% 

Folheados de Metais Preciosos 44.163 57 34.402 51 -22% 

Outros Residuos e Desperdicios de 
Metais 133.851 4.661 125.604 6.240 -6% 

Bijuterias de Metais Comuns 13.664 79 11.163 63 -18% 

Paladio em formas brutas ou em pó 3.834 0 3.122 0 -19% 

Outros Produtos * 3.339 86 8.220 139 146% 

TOTAL 2.877.596 23.364 2.804.901 24.175 -3% 

Fonte: MDIC/SECEX/DECEX 

Obs.: Inclui vendas a não residentes no País (antigo DEE) 

(*) A diferença significativa neste item decorre das exportações de moedas, que passaram de US$ FOB 2.479 milhões em 2014 para US$ FOB 7.438 
milhões em 2015. 

Após 3 anos de crescimento, Pedras em Bruto 

apresentaram redução de 19%. O movimento 

de queda também se verificou nas Pedras 

Lapidadas, ainda que em menor proporção. 

 

Em 2015, Joalheria em Ouro fechou em queda, 

mas os primeiros meses de 2016 apontam para 

uma recuperação que tem sido motivada pela 

valorização do dólar frente ao real. 

 

O segmento de Folheados apresentou redução 

de 22% no valor das exportações, entretanto, a  

queda no volume foi de  10%, o que pode 

indicar redução no preço dos produtos e/ou 

das margens de lucro. 
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Panorama do Mercado Mundial 

Estimativa de Vendas Globais Anuais em 2015: U$$ 180 bilhões; 

Joias com diamantes respondem por aproximadamente U$$ 70 
bilhões (38% do total); 

Joias em ouro responde por U$$ 81 bilhões (45% do total); 

Joias de platina e gemas coradas respondem pelos 17% restantes; 

Os Estados Unidos respondem por cerca de 30% do mercado de 
consumo mundial, seguido da India (10%), China (9,0%) e Japão 
(8,0%). 



Dados Mercado Interno  

• Vendas Globais Mercado Interno: R$ 12 bilhões ou US$ 3,1 bilhões ou 
aproximadamente 1,7% do mercado mundial; 

 

• US$ 70 milhões em exportações de joias em 2015; 

 

• US$ 182 milhões em exportações de gemas em 2015; 

 

• US$ 1,6 bilhões em exportações de ouro em barras em 2015; 

 



Principais Tendências de Mercado 
Crescente participação da China e da Índia no mercado mundial  

Compressão das margens de lucratividade devido ao incremento da competição 
global; 

Joalheria perde apelo frente a outros produtos de luxo como I.Pods, produtos de 
marca, celulares, etc. 

Ascensão global de um consumidor de luxo cosmopolita, mais “individualizado”, 
informado, exigente, que faz do consumo um ato de construção de identidade; 

Pressão sobre a periodicidade de lançamentos, cada vez menor, devido ao ritmo da 
moda e consumo hibrido; 

Profundas alterações nos canais de distribuição com o advento da internet; 

Crescente importância da responsabilidade social, da qualidade e da garantia de 
teor (hallmarking) dos produtos ofertados; 

Forte tendência de concentração, fusão e incorporação de empresas e novos 
entrantes do mundo do luxo Dior, Hermés, Louis Vuitton, etc 

 



Cadeia de Produção de Joias e Gemas 
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APLs - Principais linhas de Atuação 

SUSTENTABILIDADE 
TECNOLOGIA & 

INOVAÇÃO 

MERCADO 
COOPERAÇÃO 

MÚTUA 

 

• Conformidade do teor do metal, qualidade das 
gemas, revestimento das joias folheadas; 

• Impressão 3D;  
• Mercado global cada dia mais aberto; 
• O design como instrumento de competitividade; 
• Qualificação profissional do empreendedor; 
• Responsabilidade ambiental na mineração; 
• Reposicionamento do produto na mente do 

consumidor; 
• Cidadania na condução da empresa (formalidade); 
• Aprimoramento dos canais de distribuição (Feiras, 

internet, rede de representantes, etc) 
 
 

 
 

 

 



Características de um APL de Sucesso 

• O sucesso de um APL é o resultado de uma interação dinâmica entre a história local, a 
cultura empresarial, condições de infraestrutura, governança, etc. Estamos falando 
basicamente de sinergia. Exatamente o que tem faltado nas intervenções do setor 
público. 

 

• Capacitação e Treinamento: constituem atividades de uma ou outra forma vinculadas à 
área de capacitação, sejam elas de curta ou longa duração; 

• Promoção e Comercialização: dizem respeito a ações promocionais de acesso a 
mercados; 

• Articulação político-institucional: ações de caráter institucional, vinculadas ao marco 
regulatório do setor, seja ele local, regional ou federal, e outras que dependem 
fundamentalmente da atuação do corpo de governança do APL; 

• Outras ações propostas: ações de cunho tecnológico e gestão empresarial, estudos 
técnicos, etc. 

 



Restrições a um Pleno de Desenvolvimento do 
APL de Gemas e Joias 

• Entraves ambientais a mineração de gemas; 
• Falta de um projeto macro de pesquisa geológica, restrições a mineração 

em área indígena, etc 
• Entraves a importação de gemas brutas, equipamentos, etc; 
• Entraves burocráticos a exportação de joias e gemas (vistoria prévia, 

discricionariedade do auditor, inaplicabilidade da IN 346, etc); 
• Alta carga tributaria (presumido X SIMPLES) e ambiente adverso para 

negócios; 
• Tradicional distanciamento entre a universidade e o mercado; 
• Falta de acesso a fontes de financiamento ou juros proibitivos; 
• Ausência de um plano articulado e realista de promoção do 

desenvolvimento dos APLs. 
 

 
 


