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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
O Brasil é mundialmente reconhecido por sua diversidade e riqueza mineral. No que diz
respeito às matérias-primas do setor joalheiro não é diferente. Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM):
Atualmente, estima-se que o país seja responsável pela produção de cerca
de 1/3 do volume das gemas do mundo, excetuados o diamante, o rubi e a
safira. É considerado, ainda, um importante produtor de ouro. Em 2004 o
Brasil alcançou 42 toneladas, o que lhe assegurou o 13º lugar no ranking
mundial (IBGM, 2005, p. 20).

Quanto a produção de joias de ouro, o Brasil “[...] se posicionou como o 14º país na
produção [...] e como o 9º no seu consumo, em 2010, com um crescimento de 30% em
comparação a 2009” (IBGM, 2012, p.2).
No entanto, apesar dos dados apresentados, o que se verifica in loco é uma subutilização
desses recursos. Por um lado, encontramos gemas mal lapidadas que são vendidas a
preços baixos para o exterior, onde ganham nova lapidação e aumentam significativamente
seu valor. Por outro, deparamos com joias carentes de projeto e qualidade que não
conseguem competir adequadamente no mercado.
Apesar do avanço tecnológico alcançado e da mecanização de vários processos produtivos,
o setor da joalheria ainda depende de processos artesanais de produção. No entanto, em
uma produção em maior escala torna-se necessário o controle de algumas etapas do
processo para garantir a qualidade e a equidade entre as peças fabricadas. Por isso, tanto
os processos industriais quanto os artesanais precisam ser acompanhados e verificados
durante a produção.
O fato de se ter uma produção artesanal por si só não desqualifica o produto final.
Entretanto, isso torna mais complexo o processo de sistematização e controle de
informações e produtos durante a produção, já que esta não é uma prática comum entre
artesãos do setor.
De acordo com dados do IBGM (2012, p.1), no Brasil, o setor joalheiro é marcadamente
composto por micro e pequenas empresas (MPEs), “responsáveis por mais de 95% do
universo”, caracterizadas por uma produção informal, sem controle sistêmico das
informações e da produção. Tal informalidade está atrelada não apenas a característica
artesanal da produção, mas também a alta tributação do setor (IBGM, 2012) e ao alto valor
das matérias-primas empregadas.
Entretanto, em confronto com a realidade apresentada, o mercado, cada vez mais
globalizado e competitivo, exige maior qualidade dos produtos. Tal exigência transformou-se
nos últimos anos não apenas em um fator de competitividade, mas uma condição
fundamental para sobrevivência das empresas. Diante dessa constatação, torna-se
fundamental a adoção de ferramentas de gestão da produção, que através do planejamento
e controle dos processos, permitam que a produção ocorra de maneira eficaz. Entretanto,
isso “requer que os recursos produtivos estejam disponíveis: na quantidade adequada; no
momento adequado; e no nível de qualidade adequado” (SLACK; CHAMBERS;
JOHNSTON, 2002, p.230).
Nesse cenário, é objetivo deste Dossiê Técnico identificar alguns dos diversos processos do
sistema de produção na joalheria, apresentando seus mapas e fluxos de produção, os
subprodutos de cada processo e seus pontos de controle. Este material foi elaborado a
partir do resultado do trabalho desenvolvido junto à Unidade de Inovação Tecnológica em
Gemas e Joias (UNIT) e sua Produção-Escola, localizada em Teófilo Otoni / Minas Gerais,
para o Planejamento, Programação e Controle da Produção.
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2 SISTEMA DE PRODUÇÃO
Segundo Maximiano (2004, p.356-357), um sistema “[...] é um conjunto de partes ou
elementos que formam um todo unitário ou complexo”. Para o autor, “qualquer sistema pode
ser representado como um conjunto de elementos ou componentes, que se organizam em
três partes: entradas, processo e saída”.
De maneira resumida um sistema de produção pode ser compreendido como um conjunto
de processos organizados no espaço e no tempo que tem como resultado final produtos ou
serviços. A figura 1 apresenta um esquema geral de um sistema de produção, que
compreende: a entrada de recursos (inputs) que são processados e se transformam em
produtos ou serviços (outputs), que são entregues aos consumidores.

Figura 1 - Sistema de produção
Fonte: (Slack et al., 2002)

As entradas dizem respeito a tudo que é necessário para que o produto e/ou serviço seja
produzido, por exemplo: máquinas, matérias-primas, pessoas, instalações, entre outros. Já
o processo diz respeito à “[...] maneira como os componentes se relacionam, para criar uma
sequência de operações ou procedimentos que produzem os resultados esperados”
(MAXIMIANO, 2004, p.373). E, por fim, as saídas do sistema configuram-se como os
produtos e/ou serviços resultantes do processamento das entradas.
No caso da joalheria, por exemplo, são recursos de entrada (inputs): os metais, as gemas,
as máquinas, as instalações, os ourives, o projeto da joia, entre outros. Esses recursos são
reunidos e passam por processos de transformação (produção) e resultam em joias (anéis,
brincos, pingentes, colares, etc.) (FIG. 2).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 2 - Sistema de produção da joalheria
Fonte: (elaborado pelos autores)

É importante destacar que o sistema não deve ser confundido com os processos de
produção. Como já destacado, um sistema é um conjunto de processos, por exemplo: o
conjunto de processos de produção forma o sistema de produção, assim como os processos
administrativos da empresa formam o sistema administrativo.
2.1 Produção joalheira
De maneira geral, as pessoas compreendem como joia, peças fabricadas em metal nobre e
gemas importantes, como o ouro, a prata e o diamante. Atualmente, entretanto, materiais e
gemas até então desconsiderados como nobres têm ganhado espaço e vêm sendo
utilizados no setor joalheiro, como é o caso do couro, da madeira e de pedras
semipreciosas.
No que se refere às joias produzidas em metal nobre, especificamente, encontramos dois
grandes tipos de processos de produção: artesanal e industrial. Segundo Hammer e
Champy (1994, apud GONÇALVES, 2000, p. 7) “um processo é um grupo de atividades
realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que
tem valor para um grupo específico de clientes”.
No caso da produção artesanal, ela é caracterizada pelo uso de processos estritamente
manuais realizados pelos ourives, e é utilizada para a fabricação de peças únicas ou
aquelas de desenho muito simples ou muito complexos. Já o processo industrial contempla
o uso de processos mecanizados, sem excluir os processos manuais, e facilita uma
produção em maior escala (maior número de peças iguais), a um custo menor e com maior
padrão entre as peças, sendo mais utilizado para produções seriadas. Como exemplos de
processos industriais temos a fundição por cera perdida, a eletrocorrosão, a estamparia, a
eletroformação, a galvanoplastia, entre outros.
É importante compreender que o processo industrial não existe de maneira isolada, ele
depende do processo artesanal em algum momento da produção. Já o processo artesanal
de produção de joias pode existir de maneira independente, o que significa que um ourives é
capaz de produzir uma peça por completo, do início ao fim, como ilustra a sequência de
fotos (FIG.3).
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Figura 3 - Exemplo de processo produtivo artesanal de joias
Fonte: (GANISH, 2012)

Neste documento será dado enfoque para o processo industrial de produção,
especificamente o processo de fundição por cera perdida (FIG. 4), que pode ser tomado
como exemplo para desenvolvimento de trabalhos similares em outros tipos de processo de
produção.

www.respostatecnica.org.br
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Figura 4 - Sistema produtivo industrial de joias
Fonte: (DIOR, 2011)
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É importante ter clareza de que enquanto o processo de produção de joias esteve centrado
apenas nos ourives, responsáveis por criar e executar “cada uma das peças à mão,
cumprindo todas as etapas da produção até que a joia fosse concluída” (ROCHA, 2007,
p.15), não existiam problemas com a informação e consequentemente com a produção em
si, já que toda ela estava centrada em apenas uma pessoa. No entanto, a divisão de tarefas,
tanto na produção quanto na criação das joias, imprimiu outra dinâmica ao setor e fez surgir
novos problemas.
Conforme afirma Rocha (2007):
A divisão de tarefas e a produção em série tornam essa transferência de
informação muito mais complexa. São vários profissionais envolvidos e o
processo de comunicação entre as etapas necessita de um projeto eficiente
- assim como de um rigoroso controle dos processos produtivos - para que
as informações não se percam ao longo do processo e o produto final esteja
de acordo com os níveis de qualidade estabelecidos (ROCHA, 2007,
p.54).

Apesar dessa maior complexidade do sistema industrial de produção, o que se encontra no
mercado é um processo não sistematizado, nos qual as informações dependem
estritamente das pessoas e não encontram-se registradas e disponíveis em outros meios.
Por esse motivo, são apresentados a sistematização dos processos produção em diagramas
e mapas, de maneira a facilitar a visualização do sistema produtivo e com isso possibilitar
melhor compreensão do processo como um todo para desenvolvimento de sistemas de
controle de produção.
2.2 Fundição por cera perdida
Estudos e escavações arqueológicas sugerem que o processo de fundição tenha se iniciado
na Idade do Bronze, cerca de 4.000 – 3.000 anos a.C., e até hoje é considerada a técnica
mais utilizada pelas empresas do ramo joalheiro (KLIAUGA, 2009).
Sua adoção em ampla escala se deve à sua alta produtividade e ao baixo custo de
produção. De maneira simplificada o processo consiste em: criar um molde em borracha a
partir de um modelo piloto em metal; injetar cera neste molde para se obter modelos em
cera; agrupar os modelos em cera em uma haste de cera, formando árvores de fundição;
inserir cada uma das árvores em um tubo de metal, no qual é introduzido gesso e levado ao
forno para queima e vazamento da cera após curado; e introduzir o metal no cilindro de
gesso, que após esfriar é quebrado para retirada das peças (FIG. 5).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 5 - Esquema de um processo de fabricação de joias pelo processo de fundição por cera
perdida
Fonte: (HE ART JOIA, 2012)

É importante compreender que o processo de fundição por cera perdida depende de outros
processos, tais como: a modelagem, o design, a ourivesaria e a lapidação. Dessa maneira,
o sistema de produção da joalheira industrial pelo processo de fundição por cera perdida
pode ser abordado em três níveis: macro, médio e micro. O nível macro compreende o
sistema de produção em si, composto por 5 processos: design, modelagem, fundição,
lapidação e ourivesaria (FIG. 6). O nível médio apresenta o detalhamento de cada um dos
processos de produção do sistema, e, por fim, o nível micro detalhada o passo-a-passo de
cada uma das etapas dos processos. Cada um desses níveis será detalhado a seguir:

9

2012 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Sistemas de produção na joalheira: do projeto à entrega do produto final

Figura 6 - Nível macro - sistema de produção na joalheria industrial
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

O diagrama apresentado na figura 6 representa o nível macro da fundição por cera perdida
e permite compreender as dimensões e os limites de cada processo do sistema. Além disso,
o diagrama evidencia a relação entre os processos, demonstrando que eles dependem uns
dos outros para que possam acontecer.
O resultado de uma etapa é o que dispara o processo da etapa seguinte. Por exemplo, a
modelagem só se inicia quando o design entrega o projeto aprovado, da mesma forma, a
fundição só começa quando a modelagem entrega seu produto final, que é o modelo piloto
em metal. Disso entende-se que as etapas estão todas ligadas, formando um sistema, no
qual cada fase depende do produto final da anterior para que possa ocorrer.
No mapa da figura 7, pode-se visualizar mais detalhadamente todo o processo de produção
da fundição por cera perdida, os processos complementares a ela e as etapas
correspondentes. Para melhor entendimento do mapa é importante informar que os círculos
representam os produtos ou resultados de uma etapa, enquanto a etapa do processo em si
é indicada sobre as setas. Além disso, cada área delimitada indica um processo de
produção, existindo assim quatro grandes áreas: Modelagem, Fundição, Lapidação e
Ourivesaria.

www.respostatecnica.org.br

10

DOSSIÊ TÉCNICO

Figura 7 - Mapa geral do processo de fundição por cera perdida (macrofluxos de produção)
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

Cada um desses processos são detalhados em seguida explicitando o recurso de entrada, o
processo de transformação e o produto final interno a cada um.
2.2.1 Design
A primeira etapa do sistema diz respeito ao design. É ele quem dispara todo o processo a
partir do projeto ou desenho da peça. A partir dele é possível definir materiais, quantidades,
máquinas e processos a serem utilizados.
O design é a etapa na qual uma demanda de um produto, ou uma ideia, é transformada em
um projeto de produto que irá para produção. Para que a peça possa ser executada de
forma fiel ao projeto torna-se necessário que as informações de projeto estejam claras e
disponíveis para aqueles que irão produzir a joia.
No mercado, encontramos duas formas de se produzir joias: a partir de desenhos ou a partir
de projetos (design). Nas joias produzidas a partir de desenhos não há garantia de que o
produto atenda fielmente às expectativas, uma vez que depende da interpretação do
ourives, que ficará responsável por dimensionar as peças e dar soluções de projeto. Já no
11
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caso da produção a partir de projeto, o designer elimina a possibilidade de erros, tentando
definir o máximo de informações possíveis para que o produto final seja realmente o produto
projetado.
No caso da produção a partir do projeto, o designer fica responsável e deve entregar ao
responsável pela produção os seguintes itens:
desenho e render da joia,
detalhamento técnico do produto,
definição de materiais,
definição de processos de produção (ainda que em conversa com o ourives),
definição de quantidades a serem produzidas.
Durante a fase a desenvolvimento do produto e ao final, na entrega do projeto, é muito
importante a comunicação do designer com o ourives ou o responsável pela produção para
que os detalhes sejam acertados e sejam feitas as revisões necessárias para completa
adequação do produto aos processos e materiais disponíveis. Ao final da etapa de design,
tem-se como produto final do processo o projeto de um joia aprovado que é passado para o
processo de modelagem.
2.2.2 Processo de Modelagem (PM)
O Processo de Modelagem (PM) diz respeito à confecção de um piloto (primeira peça) em
metal. Para isso, a modelagem recebe o projeto aprovado enviado pelo setor de design e
produz um piloto em metal que será enviado ao setor de fundição (FIG. 8).

Figura 8 - Diagrama do processo de modelagem
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

Para dar origem ao piloto em metal, o processo de modelagem pode ser executado
manualmente, pela ourivesaria, ou por processos mecanizados (FIG. 9).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 9 - Mapa do processo de modelagem (nível médio do processo)
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

O processo de ourivesaria é o mais antigo e tradicional para a produção de modelos em
metal para fundição por cera perdida e pode ser realizado por meio de duas técnicas
diferentes. Uma delas é a modelagem, que gera um modelo em cera que é enviado para a
fundição e dá origem a um piloto em metal. A outra técnica segue as etapas de ourivesaria,
que trabalha diretamente no metal para a confecção do piloto (FIG. 10).

Figura 10 – Técnicas do processo de ourivesaria
a) Modelos em cera
b) Pilotos em metal
Fonte: (FUSCO, 2012; ROCHA, 2011)

No caso dos processos mecanizados de modelagem, eles podem acontecer via
prototipagem rápida, uma tecnologia bem mais nova que consiste em “imprimir” uma peça
em resina a partir de um modelo virtual do produto. Existem vários softwares que podem ser
utilizados para o desenho de joias em 3D como Rhinoceros e Solidworks. A partir desses
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programas é possível construir peças completas, simular os materiais a serem utilizados a
partir de renders e enviar um arquivo para impressão 3D, ou prototipagem rápida (FIG.11).

Figura 11 - Prototipagem rápida
a) modelo virtual
b) render ou simulação de materiais aplicados
c) modelos em resina aplicados na árvore
d) árvore pronta em metal
Fonte: (FALANDO EM JOIAS, 2010; CENTRO DE ESTUDOS EM DESIGN DE GEMAS E JOIAS,
2010)

A prototipagem rápida pode dar origem a dois tipos de modelos: aqueles que vão
diretamente para a árvore de fundição, dependendo da resina utilizada, o que facilita a
produção; e aqueles que seguem para a vulcanização da borracha para confecção de um
piloto em metal. Além disso, esse tipo de processo também facilita a produção de peças
complexas e garante a execução do produto conforme o projeto de design.
No entanto, seu custo é relativamente alto e deve ser avaliado em caso de produção de
peças muito simples. Ou seja, deve ser feita uma avaliação do custo benefício levando-se
em consideração o grau de complexidade do produto.
2.2.3 Processo de Fundição (PF)
A fundição é uma técnica antiga utilizada em diversos setores e que consiste basicamente
em fundir um metal a partir de altas temperaturas e vazá-lo em um molde que contém a
forma do objeto que se pretende produzir. O processo apresenta como vantagens o baixo
custo de produção, a facilidade e a agilidade de se produzir maiores quantidades e a
padronização das peças, permitindo que as peças possam ser reproduzidas várias vezes de
acordo com uma peça piloto.
No caso da joalheria, o processo de fundição é por cera perdida e tem relação direta com os
processos de modelagem e ourivesaria, recebendo o piloto em metal da modelagem para
gerar peças fundidas a serem enviadas à ourivesaria (FIG. 12).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 12 - Diagrama do processo de fundição
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

Como ilustrado na figura 13, o processo de fundição por cera perdida pode ser divido em 7
grandes etapas: vulcanização, injeção, montagem, revestimento, calcinação, fundição e
limpeza e corte. Por serem interdependentes, cada uma dessas etapas gera um produto (ou
resultado) que dispara o processo da etapa seguinte, como pode ser visualizado nos
círculos ao longo do processo.

Figura 13 - Mapa do processo de fundição (nível médio do processo)
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

Abaixo serão detalhadas e ilustradas cada uma das sete etapas do processo de fundição:
Vulcanização: consiste em vulcanizar um molde de borracha a partir do piloto em metal
(FIG. 14);
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Figura 14 - Etapa de vulcanização da borracha (nível micro do processo)
Fonte: (ROCHA, 2011)

Injeção de cera: a partir do molde de borracha vulcanizada é feita a injeção de cera nos
moldes em uma máquina injetora, originando modelos em cera (FIG. 15);

Figura 15 - Etapa de injeção de cera em molde de borracha
a) injeção de cera líquida no molde
b) cera no interior do molde
c) modelo em cera)
Fonte: (ROCHA, 2011)

Montagem da árvore de fundição: os modelos em cera, anteriormente injetados na
quantidade desejada, são fixados ao tronco da árvore (também em cera) e em seguida são
limpos via limpeza eletrostática e secos para serem enviados ao revestimento da árvore
(Fig. 16);

www.respostatecnica.org.br
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Figura 16 - Etapa de montagem da árvore de fundição (nível micro do processo)
Fonte: (ROCHA, 2011)

Revestimento da árvore: a árvore pronta e limpa é inserida em um cilindro de metal, que
é revestido por fora com papel e introduzido o gesso em seu interior (FIG. 17);

Figura 17 - Etapa de revestimento da árvore de fundição (nível micro do processo)
Fonte: (ROCHA, 2011)
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Calcinação do gesso: consiste em colocar os cilindros em forno em alta temperatura para
derretimento da cera e cura (ou calcinação) do gesso (FIG. 18);

Figura 18 - Etapa de calcinação do gesso
a) cera sendo extraída dos tubos
b) tubos em forno para cura
Fonte: (ROCHA, 2011)

Fundição: nesta etapa os tubos calcinados recebem o metal fundido em altas temperaturas,
preenchendo os espaços onde antes havia a árvore de cera (FIG. 19)

Figura 19: Etapa de fundição do metal
Fonte: (ROCHA, 2011)

Limpeza e corte: a última etapa do processo de fundição consiste em retirar a árvore
fundida de dentro do cilindro para corte e limpeza das peças que serão então enviadas ao
processo de ourivesaria (FIG. 20).
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Figura 20 - Etapa de corte e limpeza
a) choque térmico do tubo para retirada da árvore de metal
b) árvore de metal fundida
c) corte das peças
d) peças separadas para a limpeza
Fonte: (ROCHA, 2011)

As etapas dos processos anteriormente descritas representam o menor nível do sistema
(nível micro) e foram ilustradas a partir de fotos. No entanto, assim como os diagramas e
mapas já expostos essas etapas também podem ser descritas por meio de fluxogramas de
produção, os quais mapeiam todas as tarefas que devem ser executadas ao longo da etapa.
A figura 21 apresenta um fluxograma de produção, usando como exemplo a etapa da
calcinação do cilindro.

Figura 21 - Fluxograma da calcinação de cilindros
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)
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2.2.4 Processo de Lapidação (PL)
O processo de lapidação depende do projeto da joia aprovado e entregue pela equipe de
design. A partir desse projeto o processo pode ser iniciado e pode acontecer em paralelo
aos processos de modelagem e fundição, devendo entregar seu produto final, que são as
pedras lapidadas, ao setor de ourivesaria para finalização da joia (FIG.22).

Figura 22 - Diagrama do processo de Lapidação
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

É importante compreender que o processo de lapidação se diferencia dos processos de
modelagem e fundição pela maneira como o processo acontece. Na fundição, por exemplo,
independente do projeto da joia, ela deve passar por todas as sete etapas descritas no item
anterior, seguindo sempre a mesma sequência de etapas. Já no caso da lapidação, cada
projeto terá uma sequência própria de etapas a percorrer, intimamente ligado ao projeto de
lapidação da gema em questão.
Dessa maneira, o mapa do processo de lapidação (FIG. 23) diferencia-se dos mapas da
modelagem e da fundição, deixando em aberto as etapas a serem percorridas pela pedra a
ser lapidada, já que a sequência não pode ser previamente definida de maneira homogênea
para todos os tipos de lapidação.

Figura 23 - Mapa do processo de lapidação (nível médio do processo)
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

Por essa peculiaridade, o lapidário responsável pela lapidação recebe o projeto da gema e
as pedras serradas e inicialmente produz uma peça protótipo que dará origem a um
programa de produção daquela peça. Com a sequência de etapas de produção e as
www.respostatecnica.org.br
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informações de lapidação definidas é possível replicar o processo, gerando quantas pedras
lapidadas forem solicitadas no projeto.
Entre as etapas básicas de lapidação encontram-se:
Formatação: consiste em dar a forma básica às pedras serradas de acordo com o desenho
da gema, estabelecido em projeto. Por isso, torna-se importante conhecer os diferentes
tipos de lapidação e suas características: escultura, cabochão e facetamento (FIG. 24).

Figura 24 - Tipos de lapidação
a) escultura
b) cabochão assimétrico, facetamento orgânico
Fonte: (IBGM, 2009)

Calibração: tem como objetivo ajustar o tamanho da gema às dimensões estabelecidas
em projeto, o que torna importante conhecer os calibres padrões já existentes.
Encanetamento: consiste em fixar a gema em um suporte, denominado caneta, para que a
mesma possa ser trabalhada (FIG. 25).

Figura 25 - Exemplos de gemas encanetadas em diferentes fases da lapidação
Fonte: (LAPIDART, 2012)

Facetamento: é a etapa na qual são criadas as facetas na gema, de acordo com as
especificações de projeto (FIG. 26).
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Figura 26 - Modelos tradicionais de facetamento: brilhante, esmeralda e tesoura
Fonte: (IBGM, 2009)

Polimento: consiste em dar acabamento às pedras por meio do polimento das mesmas.

2.2.5 Processo de Ourivesaria
O processo de ourivesaria se configura como a última etapa do processo de fundição por
cera perdida e é responsável pela cravação das gemas lapidadas e pelo acabamento final
das joias. Para tanto, a ourivesaria recebe peças lapidadas da lapidação e peças fundidas
da fundição e entrega como resultado peças prontas enviadas ao setor de embalagem e
distribuição (FIG.27).

Figura 27 - Diagrama do processo de Ourivesaria
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

Assim como no processo de lapidação, a sequência das etapas na ourivesaria é projetada e
planejada conforme o projeto de cada joia, ou seja, não há uma sequência padrão préestabelecida pela qual todas as peças devam passar. É de extrema importância que o
ourives tenha acesso ao projeto da joia assim que ele chegar do setor de design para que
possa avaliar a viabilidade da peça, conversar com o designer, propor alterações, quando
necessário, e definir um planejamento de produção da peça.
Neste formato de produção, quando as peças fundidas e gemas lapidadas chegam à
ourivesaria, o ourives produz uma peça protótipo para testar se o planejamento
anteriormente feito está conforme ou se precisa de ajustes para posterior produção das
peças. Com a aprovação do planejamento a produção pode ser executada (FIG. 28).
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Figura 28- Mapa do processo de ourivesaria
Fonte: (CARVALHO et al., 2011)

Entre as etapas básicas de ourivesaria encontram-se:
Laminação: consiste em reduzir a espessura de chapas e fios metálicos passando-os
através de rolos com alturas que podem ser ajustadas (FIG. 29).

Figura 29 - Processo de Ourivesaria – Laminação
Fonte: (GANISH, 2012)

Serra: tem como objetivo realizar cortes nas chapas ou lâminas, atendendo aos contornos
que a peça exige. Para tanto, é importante conhecer e identificar a serra mais adequada a
cada tipo de trabalho (FIG. 30).
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Figura 30 - Processo de Ourivesaria – Serra
Fonte: (GANISH, 2012)

Lima: consiste em acertar e dar acabamento à peça, retirando marcas da serra e de outras
ferramentas. Existe tipos de limas diferentes e é importante conhecer e diferenciar os tipos
de desbaste de cada uma delas (FIG. 31).

Figura 31: Processo de Ourivesaria – Lima
Fonte: (GANISH, 2012)

Lixa: tem como objetivo eliminar ranhuras e dar acabamento mais fino à joia, retirando
marcas deixadas pela lima. É importante conhecer e diferenciar as várias gramaturas de
lixas e os resultados que permitem.
Cravação: diz respeito à fixação das gemas às peças de metal. É importante diferenciar os
vários tipos de cravação e quando se aplicam.
Solda: consiste em realizar a união de duas peças ou mais de maneira permanente. É
importante destacar que o ponto de fusão do metal usado na solda deve ser inferior ao do
metal que está sendo unido (FIG. 32).
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Figura 32 - Processo de Ourivesaria – Solda
Fonte: (GANISH, 2012)

Polimento: tem por objetivo dar acabamento final à peça, existindo diferentes tipos de
acabamentos e equipamentos para obtê-los (FIG. 33).

Figura 32 - Processo de Ourivesaria – Polimento
Fonte: (GANISH, 2012)

3 PONTOS PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE
Tão importante quanto compreender todas as etapas do processo produtivo é avaliar a
viabilidade do produto. Isso se deve ao fato de que muitas vezes o produto se torna inviável
por alguma restrição de material, de quantidade a ser produzida, de processo produtivo,
recurso financeiro, entre outros.
Tornar viável é analisar e solucionar restrições. As restrições devem ser analisadas ainda na
fase de projeto (design), antes de iniciada a produção, buscando-se com isso diminuir as
incertezas e riscos inerentes à produção e lançamento de um novo produto.
Para tanto, avaliar a viabilidade do produto consiste em analisar requisitos e restrições de
produção, financeira, de mercado, de tempo, entre outras. Entre alguns pontos de restrições
destacam-se:
Matéria-prima: deve-se buscar informações técnicas sobre os materiais a serem utilizados
em catálogos ou junto à especialistas, compreendendo seus limites e possibilidades. É
importante contrapor a demanda do produto (quantidade a ser produzida) e o recurso
financeiro disponibilizado para o projeto, buscando um equilíbrio entre eles. Deve-se
analisar a disponibilidade do material no mercado, se há tecnologia disponível para
processá-lo e se o projeto atende às restrições de ambos. Não menos importante é
compreender a estratégia adotada pela empresa que solicitou o projeto para avaliar se a
solução do projeto contempla tal estratégia.
Quantidades: a quantidade a ser produzida (peça única, pequeno lote, produção em
massa) afeta diretamente a escolha do processo produtivo a ser selecionado. Uma escolha
mal feita pode gerar produções com custos muito elevados o que acaba por inviabilizar a
própria produção. Além disso, a definição da quantidade a ser produzida deve ser baseada
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na demanda do mercado. Da mesma maneira que nos materiais, a quantidade de recursos
financeiros disponíveis e a estratégia adotada pela empresa devem ser avaliadas, uma vez
que afetam diretamente o projeto.
Processos produtivos: no caso dos processos produtivos existem duas possibilidades: se
o processo é previamente definido o projeto deve atender às limitações e possibilidades
daquele processo. Se a escolha de processo é flexível, deve-se buscar por aquele que
melhor atenda ao projeto do produto e esteja disponível no mercado. Em nenhum dos
casos, entretanto deve-se esquecer de proceder a análise de adequação dos custos do
processo ao recurso disponibilizado para produção.
Tempo: ainda antes de iniciar o projeto é necessário verificar se os prazos disponíveis e os
exigidos são compatíveis. Uma decisão errada sobre o tempo pode afetar as demais
restrições, alterando materiais e processos de maneira a cumprir os prazos em detrimento
dos custos do produto e da produção.
Destaca-se que as restrições existentes nos projetos não se restringem às aqui
mencionadas. Cada projeto deve ser analisado como único e em cada um deles devem ser
avaliadas as restrições pertinentes e suas características. É importante compreender que a
análise de viabilidade pode ser uma ferramenta importante para contribuir na diminuição de
riscos e prejuízos para empresa, ao tentar reduzir as incertezas dos projetos.
Além disso, os pontos listados dizem respeito aos pontos de viabilidade de produção.
Também devem ser levados em consideração outros tipos de restrições como a financeira e
a de mercado. É pertinente avaliar questões de uso e usabilidade, verificando a adequação
do produto aos seus usuários.
4 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO –
CONTROLE DE QUALIDADE
No atual cenário de globalização e facilidade de acesso às informações, os consumidores
tornam-se cada vez mais bem informados e exigentes quanto aos produtos que consomem.
Tal fato tem exigido das empresas melhoria em sua produção na busca por maior controle
do processo produtivo, visando garantir melhor qualidade dos produtos. Essa exigência
tornou-se não apenas um fator de competitividade, mas também uma condição fundamental
para sobrevivência das empresas. Em alguns setores a qualidade já se tornou um prérequisito para acesso ao mercado, e o diferencial dos produtos se dá através de outras
áreas como, inovação e design (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2001).
Quanto à qualidade, existem diversos conceitos para esta palavra. Cada um deles tem um
enfoque diferente. Alguns focam o produto, outros o consumidor ou o cliente do produto.
Entre os principais conceitos existem duas ideias centrais: a primeira diz respeito aos
requisitos ou características, e a segunda, à satisfação de necessidades.
Os requisitos são propriedades ou características do produto, especificadas durante a fase
de projeto e dizem respeito às exigências de como ele deve ser em relação à cor, forma,
peso, material, processo produtivo, etc. Atrelada à ideia de requisitos encontra-se o conceito
de conformidade.
A conformidade diz respeito à uma verificação do produto para saber se ele está de acordo
com os requisitos especificados. Como exemplo pode ser apresentado que a definição do
ouro amarelo como matéria-prima para um brinco é uma solução para o requisito de material
para esse produto. No entanto, se o mesmo brinco for produzido em prata será considerado
um produto não-conforme, já que não atenderá ao requisito de material estabelecido, ainda
que atenda a todos os demais requisitos de projeto.
Não existe um produto “mais ou menos” conforme. Ou o produto atende a todos os
requisitos e está conforme ou não atende a qualquer um deles e está não-conforme. Por
isso, determinar bem os requisitos e saber quais são eles é de fundamental importância
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para controlar a qualidade. Afinal, só é possível dizer se algo atende ou não, se for definido
o que será medido e controlado.
Compreende-se que toda a ideia de qualidade e controle de qualidade está atrelada ao
registro e gerenciamento de informações, buscando evitar erros de interpretação ao longo
do processo de desenvolvimento de produtos (desde o projeto ao produto final). A figura 34
ilustra esse problema de interpretação, comum em empresas de diversos setores.

Figura 34 - Troca de informações em uma empresa
Fonte: (OAKLAND, 1994)

A busca por um maior controle, por meio do gerenciamento de informações, pode contribuir
para a redução de imprevistos e prejuízos das empresas, e colaborar para que o projeto
atenda aos requisitos e restrições previamente estabelecidos, como prazo, custo do projeto
e demanda do cliente. De maneira mais abrangente, a gestão e o controle da qualidade
permitem ter informações para organizar a produção; garantir que a encomenda irá sair
como projetado; diminuir prejuízo, obtendo informações de erro mais rápido e tomando
decisões mais cedo; tornar o processo menos pessoal; ter clareza sobre as informações; ter
controle sobre a quantidade de matéria-prima; entre outros. A implantação de um sistema de
qualidade tem implicações não apenas no processo produtivo, mas em todo o ciclo de
desenvolvimento do produto, desde o projeto à sua entrega ao mercado.
No caso da joalheira, como já mencionado, o gerenciamento da qualidade realizado de
maneira sistematizada ainda é pouco utilizado e quando existem acontecem de maneira
muito precária, não sendo eficazes. O fato do setor depender em grande parte do trabalho
artesanal não desqualifica o produto, apenas torna o processo de controle mais complexo e
talvez por isso não seja utilizado.
Para que um sistema de qualidade seja criado é preciso definir os pontos de controle. Tais
pontos dizem respeito às informações de maior relevância em cada uma das etapas
produtivas e por isso devem ser registradas e controladas ao longo do processo. Após o
levantamento dos pontos a serem controlados torna-se necessário definir uma maneira de
executar o controle.
Esta etapa é de grande importância para a construção do futuro sistema, pois o mesmo não
pode atrapalhar a produção e por esse motivo, deve ser fácil de compreender e manusear
para todos os envolvidos. A ideia primordial de um sistema desse tipo é a de que a
informação esteja disponível, ou seja todos podem acessá-la, e de maneira clara, não
deixando margem à interpretações erradas.
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Em estudo de caso, Rocha (2011) analisou um micro-pequena empresa do ramo joalheiro
que utiliza o processo de fundição por cera perdida e mantinha um processo arcaico de
registro de informações. Buscando aprimorar o sistema existente estudo-se a produção,
enumerou os pontos a serem controlados e a partir disso criou um novo sistema de
gerenciamento da produção. Como exemplo, os pontos de controle enumerados por Rocha
(2011) foram:
Cadastro de clientes;
Quantidade a ser produzida;
Quantidade de matéria-prima para fundição;
Perda de matéria-prima na fundição;
Quantidade, modelo e peso das peças produzidas;
Peso após acabamento;
Peso após limpeza e
Cravação.
É importante destacar que neste caso o sistema desenvolvido esteve muito mais atrelado ao
gerenciamento da produção como um todo do que dos processos e suas etapas. Um outro
sistema de controle pode ser pensado a partir dos processos produtivos e suas etapas,
levantando em cada uma delas as informações mais importantes que devem ser controladas
e como controlá-las. Destacam-se, por exemplo, a temperatura do equipamento, o tempo de
um ciclo de produção, a conformidade do equipamento utilizado, responsável pelo processo,
data da execução do processo, quantidade de insumo utilizado, entre tanto outros que
deverão ser definidos caso a caso.
Conclusões e recomendações
É importante destacar que o conteúdo desenvolvido pode ser utilizado em empresas de
diversos portes, cabendo ao responsável maior aprofundamento em cada um dos itens
tratados, uma vez que a diferença significativa entre as empresas é a quantidade de
funcionários e a distribuição de tarefas. No caso de uma empresa pequena, o que ocorre
muitas vezes é o acúmulo de funções pelas pessoas envolvidas, o que em si não inviabiliza
o entendimento da empresa como um sistema, para o qual devem ser designados
responsáveis pelos processos e setores da empresa.
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