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1- Resumo 

No presente artigo serão abordados aspectos da realidade de uma micro empresa que 

já esteve em seu auge e que hoje enfrenta problemas com seus concorrentes oriundos 

de outros países que por meio da exportação, entram no país com os preços das 

mercadorias mais baixos, dominando o mercado, desta forma, procura outros meios de 

se tornar mais competitiva mudando um pouco sua forma de trabalhar, atender e local 

onde expõe seus produtos com auxílio de ferramentas e plataformas digitais. 

Palavras- chave: Bijuterias, importação, concorrência, internet.  

 

2- Introdução 

Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, definem-se bijuterias 

materiais compostos por poucas camadas de materiais nobres e alta concentração de 

níquel. Este é um segmento que movimenta bilhões de reais no país, por ser um 

produto de baixo custo de produção e de fácil acesso, estes são alguns dos motivos 

que atraíram empresas de fora a fabricarem o produto e exporta-los para o Brasil.  

Diante dessas perspectivas, o presente trabalho trata de um estudo sobre a 

busca de uma empresa que pretende voltar a ser competitiva no mercado.  

 

3- Objetivo 

Incentivar futuras empresas com o mesmo problema na concorrência a terem 

outras opções para lidar com essa situação. 

 

4- Metodologia 

 Será realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, revistas, teses e 

dissertações, como um estudo de caso na organização Delta, com mais de 20 anos no 

mercado de bijuterias. 

 

5- Desenvolvimento 

O mercado de bijuterias tem grande participação no mundo da moda, por ser um 

produto mais acessível do que as semijoias ou até mesmo as joias, o que as diferencia, 

nada mais é do que a sua composição. Outro fator que as distingue: são produtos 



baratos e atraentes, não são necessários altos investimentos, nem tecnologia 

sofisticada. Depende de criatividade e design. 

Segundo o jornal Estadão 2013 As bijuterias estão enquadradas pela entidade 

na categoria acessórios pessoais e calçados, que registrou faturamento de R$ 6,2 

bilhões em 2012, 14,8% a mais que os R$ 5,4 bilhões de 2011, porém o mercado 

Paulista já se encontra saturado por diversos motivos, sendo o principal a entrada de 

produtos oriundos de países onde o custo de mão-de-obra é baixo. 

A fabricante de bijuterias Delta está neste ramo há 27 anos, a empresa já chegou 

a faturar mensalmente 80 mil reais em vendas e tinha em sua equipe 25 funcionários, 

após a entrada das importações nesse seguimento, em 2012 as vendas dessa 

fabricante caíram 40%, atualmente o seu grande desafio é encontrar maneiras de voltar 

a crescer. 

 Sua principal rival é a importação, segundo a Receita Federal nos últimos cinco 

anos, o Brasil importou 29 mil toneladas de bijuterias chinesas, pois acaba se tornando 

mais rentável para as lojas solicitar que suas mercadorias venham de fora, por que 

alguns fornecedores fabricam com preços mais baixos. Outro fator prejudicial são as 

manobras que alguns lojistas praticam, onde solicitam uma amostra das peças e as 

enviam como modelo a países com custo de produção mais baixo, como por exemplo a 

China.  

Os proprietários da organização, denominam essa pratica como uma 

concorrência desleal, eles acreditam que deveria existir alguma barreira protecionista 

considerável para proteger os fabricantes nacionais, pois para se fabricar uma peça 

aqui no Brasil leva-se tempo, custo de produção e encargos tributários elevados, 

tornando assim, o preço final atingido impossível de competir com os estipulados pelos 

concorrentes estrangeiros. 

A especialidade da empresa atualmente são acessórios utilizados, em novelas, 

desfiles, fotografias ou comerciais de televisão que chamam a atenção do público, pois 

muitas vezes o tempo que leva entre mandar o esboço para fora, fabricar e importar, 

não é suficiente quando se leva em consideração a rapidez com que a moda se renova. 

Mesmo com todos esses encargos, as vendas da empresa são focadas fora do Estado 



de São Paulo, mais precisamente em Minas Gerais e Rio de Janeiro, por ser o segundo 

maior nicho de mercado. 

 

6- Resultados Preliminares 

Uma saída encontrada por essa empresa para voltar a crescer é inovar, 

desenvolvendo um projeto de inclusão nas plataformas digitais, podendo-se fazer uso 

dos mesmos meios que grandes empresas como Adidas, Nike e C&A, utilizam que são 

as digitais influencers, pessoas com milhares de seguidores em redes sociais onde 

recebem para fazer o merchandising da marca, “esse é um meio interessante 

principalmente para se falar com jovens, mais precisamente com mulheres que são o 

público alvo”, diz a proprietária da empresa.  

Está em andamento um projeto cuja finalidade é criar um site interativo onde o 

cliente possa montar sua própria bijuteria, podendo mudar cor do metal ou até mesmo 

as pedras do acessório, o cliente teria somente que enviar uma foto de perfil e aguardar 

alguns instantes até a imagem ser carregada pelo site, em seguida, teria a opção de 

arrastar até sua orelha o brinco e fazer as alterações que deseja, o mesmo seria no 

caso de colares ou pulseiras. 
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