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TÉCNICA

DESIGN COMO DIFERENCIAL
COMPETITIVO PARA GEMAS E JOIAS

A aplicação de técnicas de design no desenvolvimento de joias
por profissionais capacitados é uma importante estratégia para
identificar o perfil do consumidor e assim definir o conceito, a
temática e as especificações técnicas dos produtos, como: harmonia cromática, proporção, facilidade de uso, conforto, atributos associados ao impacto ambiental, entre outros.

O design de
produtos bem-sucedido
é aquele que consegue
interpretar suas necessidades,
sonhos, desejos, valores e
expectativas do consumidor.
FONTE: LIVRO PROJETO DE PRODUTO,
DE MIKE BAXTER (1998).

/ Diferença entre o bom e mau design
É possível observar problemas em produtos disponibilizados no mercado quando o design não é
levado em consideração: dimensionamento inadequado, utilização de materiais inapropriados e
falta de qualidade nos acabamentos são alguns exemplos em se tratando de joias.

SUPORTE INADEQUADO
O SUPORTE PARA BRINCOS
GRANDES DEVE SER MUITO
BEM PENSADO. GANCHOS
COM DIÂMETRO MUITO
PEQUENO TENDEM A AUMENTAR O RISCO DE RASGOS DO
LÓBULO DA ORELHA.

EXAGERO NO USO DE FORMAS
PONTIAGURAS
JOIAS SÃO PRODUTOS
QUE AGREGAM A FUNÇÃO
ESTÉTICA, PORÉM É PRECISO
SALVAGUARDAR O CONFORTO DO
USUÁRIO E MINIMIZAR RISCOS
DE MACHUCADOS.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS
VISÍVEIS
O ACABAMENTO DA
PEÇA RETRATRA A
QUALIDADE DO PROCESSO
DE DETALHAMENTO E
FABRICAÇÃO E POR ISSO
DEVE SER CUIDADOSO.

POR OUTRO LADO, O BOM DESIGN
É AQUELE PENSADO PARA O
USUÁRIO E PORTANTO AGREGA
ASPECTOS ESTÉTICOS SIMBÓLICOS
E FUNCIONAIS. VEJA QUE O COLAR
ACIMA É AGRADÁVEL AOS OLHOS,
TRANSMITE A CULTURA AÇORIANA
E É ADEQUADO AO USO.

FONTE: CHOCOLLA. DISPONÍVEL: HTTP://BIT.LY/1H0OF19.
ACESSO: 27/03/2014

FONTE: MARIAH JÓIAS. DISPONÍVEL: HTTP://BIT.LY/1RGTYM8.
ACESSO: 27/03/2014

FONTE: FRANCISCA JÓIAS.
DISPONÍVEL: HTTP://BIT.LY/
QKHMSO. ACESSO: 27/03/2014

FONTE: LUIZA CASTELAN. DISPONÍVEL: HTTP://BIT.LY/1IEKYJ5. ACESSO:
27/03/2014
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Oportunidades para a
Copa do Mundo da FIFA 2014
Com a proximidade do Mundial e o aumento no número de feiras e eventos, o Brasil obtém
visibilidade internacional, sendo assim, é hora do pequeno negócio mostrar todo o seu
potencial criativo!
/ Confira o panorama do mercado de gemas e joias no Brasil:
DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEMAS
E METAIS PRECIOSOS (IBGM), AS
EMPRESAS QUE COMPÕEM A CADEIA
PRODUTIVA DO SEGMENTO DE
GEMAS E JOIAS NO BRASIL, TANTO
NA INDÚSTRIA QUANTO NO VAREJO,
SÃO COMPOSTAS BASICAMENTE POR
PEQUENOS NEGÓCIOS.

EM 2012, O PAÍS SE
POSICIONOU COMO O
12º PRODUTOR MUNDIAL
DE OURO BRUTO E
SE DESTACOU PELAS
EXPORTAÇÕES PARA
PAÍSES COMO CHINA, HONG
KONG, EUA, ALEMANHA E
ARGENTINA.

ESTIMA-SE AINDA QUE O
BRASIL SEJA RESPONSÁVEL
PELA PRODUÇÃO DE CERCA
DE 1/3 DO VOLUME DAS
GEMAS DO MUNDO, COM
DESTAQUE PARA PEDRAS
COMO ESMERALDAS,
TOPÁZIOS, TURMALINAS E
AMETISTAS.

Tendências
Confira abaixo as três tendências em joias destacadas para o
período do Mundial: brasilidade, personalização e usabilidade

Brasilidade
/ Maria Oiticica Biojoias
De acordo com levantamento da Veja Rio, as biojoias
de Jarina, um marfim vegetal, são um dos itens mais
procurados pelo turista estrangeiro que visita a cidade
do Rio de Janeiro. Portugueses, italianos e americanos
são os mais interessados em adquirir este produto.
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O
PORTAL DA LOJA.

FONTE: VEJA RIO. DISPONÍVEL: HTTP://ABR.
AI/1G4ZPL7. ACESSO: 27/03/2014
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/ VIKX Joias Contemporâneas
As empresárias Andréa Drummond, Adriana Ximenes e Márcia
Vidal, proprietárias da VIKX Joias Contemporâneas, lançaram
o escapulário Bola Cheia visando as oportunidades do Mundial.
A inspiração para o desenvolvimento do produto surgiu a partir
da observação do comportamento do brasileiro relacionado a
fé, crença e paixão. “A pessoa usa como alguém que carrega
a paixão pelo esporte consigo”, citam as empresárias. Outras
peças com a temática esportiva serão lançadas em 2014.
CONFIRA A REPORTAGEM COMPLETA NO
PORTAL SEBRAE 2014.

FONTE: SEBRAE.
DISPONÍVEL: HTTP://
BIT.LY/P7UF8I.
ACESSO: 27/03/2014

/ Maria da Graça Portela Lisboa
A designer Maria da Graça Portela Lisboa traz toda cultura regional do Rio Grande do Sul às suas peças. A coleção
Gauchidade é composta por três linhas temáticas: Viajando
no Sul, Vivendo nas Tradições e Cavalgando no Pampa. O
foco da linha Viajando no Sul está na vestimenta gaúcha do
século XI, baseada no estilo das roupas usadas pelos estancieiros. Requinte e poder são conceitos desta indumentária.
A coleção é inspirada nos leques, xales, rendas, fitas, entre
outros acessórios. O lilás foi utilizado como cor de destaque,
pois transmite leveza e elegância.
FONTE: SUCURI.
DISPONÍVEL: HTTP://
BIT.LY/OYXHWO.
ACESSO: 27/03/2014

PARA CONFERIR AS OUTRAS LINHAS DA
COLEÇÃO GAUCHIDADE ACESSE O PORTAL.

/ Rita Prossi
Rita Prossi percebe a joia como representação da regionalidade
amazonense e principalmente da cultura indígena. Em sua coleção para a Copa do Mundo da FIFA 2014 a designer explorou
a mistura da aplicação de cristais nas cores da bandeira com
elementos naturais, como a palha de arumã tingida também em
verde e amarelo. Destaque para o requinte dos anéis confeccionados com pedras, como peridoto e zircônia.
CONFIRA A COLEÇÃO
COMPLETA NO PORTAL RITA PROSSI
ASSISTA TAMBÉM O VÍDEO
DISPONIBILIZADO PELA AMAZON SAT
FONTE: RITA PROZI.
DISPONÍVEL: HTTP://
BIT.LY/1HZ9E2I.
ACESSO: 27/03/2014
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Produtos personalizados
O consumidor quer ser tratado de forma diferenciada, portanto, o produto customizado é mais valorizado. Joias
personalizadas e com edição limitada são muito desejadas. Assim, é preciso conhecer muito bem os clientes para
poder oferecer produtos adequados. Esta ferramenta é fundamental para fidelizar os clientes.
/ Luis Fernando Ita
O ourives Luis Fernando aproveitou a ascensão da moda “funk
ostentação” para produzir peças exclusivas para um nicho de
mercado bastante específico, cantores como MCs Guime, Nego
Blue, Lon, Bola e seus fãs, público que tem como inspiração estrelas do rap americano e valoriza cifrão, diamantes e coroas.
CONFIRA A
REPORTAGEM

Confira
Boletim de
Moda que sairá em
breve no Portal Sebrae
2014 sobre a técnica de cocriação, ideal para inserir o
usuário no processo de
desenvolvimento dos
produtos.

FONTE: INFO JOIA.
DISPONÍVEL: HTTP://
BIT.LY/1JAHGS6.
ACESSO: 27/03/2014

Para obter diferenciação, empresas passaram a envolver o usuário no processo de desenvolvimento dos produtos de forma
participativa. Além de conferir maior qualidade e adequação às
necessidades dos clientes, o processo de produção participativo proporciona uma experiência de compra lúdica.

/ Noivos Ourives
Geraldo e Margareth Labriola criaram o Noivos Ourives (Brooklin - SP), um estabelecimento que permite que os
casais confeccionem suas próprias alianças. Os noivos participam de todas as etapas do desenvolvimento do
produto: da fundição do metal ao polimento final. A intenção é afastar aborrecimentos vinculados à rotina diária e
tornar a experiência de compra divertida.
4

FIQUE ATENTO
A orientação, para o mercado de gemas e joias, é o ponto chave do
desenvolvimento dos produtos. Envolver o usuário de forma participativa, focar em nichos pouco explorados e salientar a cultura regional, estas foram as estratégias utilizadas por empreendedores
que conseguiram captar a essência do seu negócio. Preste atenção
no mercado e defina as suas ações com base no desejo e expectativas do público-alvo.

Pesquise o
mercado e descubra
quem são os seus principais
concorrentes, estabeleça
boas parcerias com
fornecedores e invista em
sua marca.

Ergonomia e usabilidade
Os aspectos ergonômicos são essenciais para o desenvolvimento da sua coleção. Joias são produtos que
estão em constante contato com o corpo e podem ocasionar desconforto e patologias ao usuário. Brincos
são exemplos: é importante o cuidado relativo ao peso do produto. O ideal é que não ultrapasse 10 g (cada
um) de modo a não ocasionar possíveis rasgos na orelha pelo uso continuado da peça. Peso e dimensionamento adequados, conforto ao tato, adaptabilidade e segurança são requisitos importantes que devem ser
pensados. Veja alguns exemplos!

CORRENTES E PULSEIRAS
DEVEM TER FECHAMENTO QUE FACILITE
A COLOCAÇÃO DA PEÇA PELO USUÁRIO.
FECHOS PEQUENOS E FINOS DEMAIS SÃO
DESACONSELHÁVEIS, POIS DIFICULTAM A
COLOCAÇÃO. ARGOLAS E CONTRA-ARGOLAS
PRÓXIMAS AO FECHO DEVEM PERMITIR
QUE A COLOCAÇÃO SEJA FACILITADA PELA
POSSIBILIDADE QUE O USUÁRIO TEM DE SEGURAR
COM MAIS FIRMEZA CADA LADO DO FECHO.

ANÉIS PARA OS PÉS
DEVEM POSSUIR
ABERTURA NA BASE DO
ARO COM TERMINAÇÕES
ARREDONDADAS PARA
MAIOR CONFORTO
E FACILIDADE NO
MOMENTO DA
COLOCAÇÃO.

FONTE: LUMINOSITÉ.
DISPONÍVEL: HTTP://BIT.LY/1HFTXIJ.
ACESSO: 27/03/2014

FONTE: AMO MUITO.
DISPONÍVEL: HTTP://BIT.LY/1GH3B0X.
ACESSO: 27/03/2014
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FONTE: PREVIEW DESIGN DE JOIAS E BIJUTERIAS 2014. DISPONÍVEL: HTTP://ON.FB.ME/1PE24JT. ACESSO: 27/03/2014

Conheça o Preview Design de Joias e Bijuterias 2014
O caderno Preview Design de Joias e Bijuterias 2014, intitulado Chiques Trópicos - O Charme Brasileiro
mostra as fontes de inspiração que estarão em alta nas vitrines dos principais centros produtores e consumidores de joias no próximo ano. O caderno de tendências organizou os lançamentos em três grandes grupos
de referência e fontes de inspiração para 2014:

/ Atelier: Precioso – a excelência do metier artesanal
Objetos com características únicas que remetem à excelência artística do ‘feito a mão’,
ourivesaria, a tapeçaria, a renda e o bordado. O requisito tempo é valor agregado na
criação das joias e das bijuterias já que ele é cada vez mais precioso na vida contemporânea. Palavras-chave: herança, relíquia, maestria, expertise, artesanato, decoração,
artístico, metier, emocional, excelência, extraordinário, glamour.
FONTE: WEB LUXO.
DISPONÍVEL: HTTP://BIT.LY/O1PKYK.
ACESSO: 27/03/2014

/ Styling: individual – o design do luxo industrial
Valor simbólico associado aos objetos está em alta. O design é acessível a um
grupo cada vez maior de consumidores. Repertório salienta o usuário como coautor
das produções e defende o destaque às características das personalidades por
meio das escolhas. Palavras-chave: charme, pessoal, fashion, visual, casual, funcional, cotidiano, expressão, identidade, simbólico, tecnologia, industrial.
FONTE: JÓIAS GRIEBLER.
DISPONÍVEL: HTTP://BIT.LY/1O5FMDO.
ACESSO: 27/03/2014

/ Pós-moderno: conceitual – a ousadia dos deslocamentos estéticos

FONTE: INFOJOIA.
DISPONÍVEL: HTTP://BIT.LY/1HFZAIP.
ACESSO: 27/03/2014

O design autoral conquista um lugar de destaque na produção do luxo e da moda. Agrada
aos consumidores o diferencial do valor conceitual das peças, pois estão cientes da banalização do rodízio das tendências. Destaque para referências como o movimento Decó e
Surreal, além da Decomania, exemplos de peças com formas geométricas e que utilizam
materiais não convencionais e pelo conceito surreal. Palavras-chave: cultura, cool, sofisticação, intelectual, urbano, fruição, conceitual, contemporâneo, vanguarda, ousadia,
deslocamento, autorial.
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O PREVIEW DESIGN DE JOIAS E BIJUTERIAS 2014
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AÇÕES
RECOMENDADAS

/ Consultoria externa
Os empreendedores podem participar da consultoria do programa Sebraetec. Este programa oferece consultoria em temas como design e inovação de produtos e processos. O empreendedor pode ter apoio de
até 80% do custo total do atendimento, limitados a 100h de consultoria por atendimento. Para contratar
a consultoria Sebraetec entre em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 570 0800
ou visite o Portal Inovação e Tecnologia.
O Núcleo de Gemas e Joias apoia a realização de cursos e seminários, fornece informações sobre design
de joias e oferece consultorias especializadas que podem ser realizadas pessoalmente nas unidades do
Núcleo. Para mais informações acesse o Portal IBGM.
Caso trabalhe com gemas, fique atento aos serviços prestados pela Rede IBGM de laboratórios gemológicos. Estão disponíveis os seguintes serviços: Certificado de Diamante; Certificado de Identificação,
Consulta de Avaliação, Laudo de Avaliação, Avaliação Patrimonial, Parecer Gemológico e Pericía Jurídica.

Lembre-se que o designer é o profissional especialista em identificar
o perfil do seu cliente e trazer estas informações ao projeto.

/ Contratação de profissional especializado
Caso não possua profissional especializado em sua empresa, analise qual é a modalidade de contratação
adequada à sua realidade. Uma sugestão é solicitar ao designer o desenvolvimento de um número reduzido
de peças para testar as suas habilidades e empatias necessárias ao tipo de projeto antes de contratá-lo.
É preciso apresentar ao designer briefings, fichas técnicas, catálogos antigos e informações assertivas sobre a aceitabilidade do produto no mercado. Uma ação eficiente é monitorar a venda dos produtos, aplicar
técnicas de análise do perfil e satisfação dos consumidores no ponto de venda. Uma simples entrevista
com os clientes no ato da compra pode trazer resultados bastante interessantes.
/ Leituras recomendadas
INFORME-SE SOBRE AS ETAPAS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
DAS JOIAS, PRINCIPALMENTE AS QUE ENVOLVEM O TRABALHO CRIATIVO. DESSA FORMA É POSSÍVEL ADQUIRIR CONHECIMENTO PARA ACOMPANHAR MAIS DE PERTO O TRABALHO DO DESIGNER E ORIENTÁ-LO DE
ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SEU NEGÓCIO. CONFIRA ESTAS
REFERÊNCIAS: LOBACH (2001), BAXTER (1998), PDP.NET, TREPTOW (2003),
MANCEBO (2013).

CONFIRA UMA PARTE DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE
UM PAR DE BRINCOS EM OURO AMARELO E GEMAS COLORIDAS
ELABORADO POR LILIANA DE ARAÚJO MANCEBO COM O TEMA
PLANTAS TROPICAIS. OBSERVE COMO A ORGANIZAÇÃO DO
PENSAMENTO CRIATIVO POR ETAPAS É IMPORTANTE! HOUVE
CUIDADO ESPECIAL COM A HARMONIZAÇÃO CROMÁTICA E A
PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES DO DESENHO.
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/ Busque novas fontes de inspiração
É importante estar atento às datas comemorativas e eventos festivos! Copa do Mundo da FIFA 2014 e
Olimpíadas Rio 2016 são oportunidades para o lançamento de coleções inspiradas na riqueza de detalhes
do universo brasileiro. Edificações, obras de arte, manifestações populares, paisagens naturais podem ser
fontes de inspiração.

O Sebrae, em parceria com algumas instituições, vem lançando um conjunto de ícones que retratam os
valores culturais do país e que podem ser utilizados por pequenos negócios, gratuitamente. Veja alguns
exemplos na coletânea “Iconografia do Tocantins”, são 55 ícones propostos após 1 ano de pesquisa e desenvolvimento e que remetem à história das várias regiões do estado. Informe-se também sobre o trabalho
desenvolvido em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Roraima, Paraná, Rio Grande do Norte, Espírito
Santo e Fernando de Noronha;
Explore a biodiversidade em nosso país. Conheça mais sobre as matérias-primas naturais que podem ser
utilizadas em conjunto com gemas e outros materiais nobres. Destaques para sementes como açaí, bacaba, jutai, inajá, tucumã, paxiúba, olho de boi e babaçu. Capim dourado, penas, palha de arumã e madeira
também são materiais interessantes para compor as peças.
VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE PRODUTOS NO PORTAL INFOJOIA
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE BIOJOIAS ACESSE O PORTAL SEBRAE 2014.

Sua opinião faz a diferença!
Por isso o Projeto de Inteligência Competitiva do Programa Sebrae 2014 quer
saber mais sobre suas expectativas e satisfação. Responda a breve pesquisa
que elaboramos especialmente para você e seu negócio!

SEBRAE

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WWW.SEBRAE2014.COM.BR
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