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RESUMO 

No cenário atual de grande concorrência, a busca pela qualidade, padronização e redução de 

custos deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar uma obrigação das empresas 

que desejam sobreviver no mercado. O presente estudo tem como objetivo, através da análise 

de indicadores de desempenho (Qualidade, Rapidez, Flexibilidade, Confiabilidade e Custo) 

coletados no setor produtivo de uma empresa do ramo joalheiro, demonstrar como a 

substituição da fabricação artesanal de alianças de ouro pelo processo por usinagem gerou 

melhoras significativas nesses resultados. Para desenvolvimento do trabalho foram descritos 

ambos os processos, analisados os dados coletados no período de tempo do estudo e 

comparados os resultados obtidos para chegar à conclusão que a fabricação por usinagem 

obteve vantagens expressivas sobre o método tradicional em todos os indicadores de 

desempenho.    

 

Palavras-chave: Processos Produtivos, Usinagem, Ourivesaria. 



 

ABSTRACT 

In the current scenario of high competition, the search for quality, standardization 

and cost reduction is no longer a competitive advantage to become an obligation of companies 

wishing to survive in the market. The present study aims, through analysis of performance 

indicators (Quality, Speed, Flexibility, Reliability and Cost), listed in the productive sector of 

a jeweler branch company, demonstrate how to replace the handmade manufacturing gold 

alliances by the process by machining generated significant improvements in these results. 

For work development, both processes have been described, the data collected in the time 

period of the study was analyzed and the results were compared to conclude that the 

machining fabrication obtained significant advantages over the traditional method, on all 

performance indicators . 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O setor industrial joalheiro no Brasil é recente, e seu desenvolvimento se deu a partir 

da II Guerra Mundial, com o surgimento das primeiras empresas que começaram a trabalhar 

com os fabricantes de joias artesanais, os ourives (LISBOA, 2012). 

Na década de 1990 a abertura econômica expôs a indústria à concorrência externa em 

um período em que o mercado interno havia diminuído consideravelmente para esse tipo de 

indústria, o que exigiu um rápido reposicionamento dos joalheiros para aumento de sua 

competitividade. Nesse período houve uma invasão de joias importadas ou contrabandeadas, 

principalmente da Itália e da Ásia (LISBOA,2012). 

 De acordo com o IBGM (Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, 2012), o 

parque industrial é bastante diversificado. Embora os dados sejam imprecisos, estima-se que 

existam, atualmente, aproximadamente 3.900 empresas de lapidação, de joalheria, de artefatos 

de pedras, de folheados e de bijuterias. Elas estão localizadas, principalmente, em São Paulo, 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. No entanto, novos polos industriais, 

como Paraná, Pará, Amazonas, Ceará e Goiás estão despontando. Da mesma forma, estão 

sendo apoiados mais de 10 Arranjos Produtivos Locais ( APL ) de Gemas e Joias no Brasil.  

Ainda segundo o IBGM (2012), a indústria de joalheria de ouro, folheados e bijuterias 

tem como característica básica ser de pequeno porte, com gerência familiar, sendo sua imensa 

maioria enquadrada no Sistema Simples de tributação, já que a carga tributária no Brasil 

continua sendo uma das maiores do mundo. De uma forma geral, apresenta crescente 

competitividade, com produtos de melhor qualidade e preços competitivos, principalmente 

para produtos de design, incorporando a diversidade das pedras brasileiras. Para peças menos 

elaboradas ou com diamantes e para bijuterias a concorrência com países asiáticos é crescente 

e bastante impactante. 

Estima-se que o mercado de joias tenha faturado aproximadamente 7,5 bilhões de reais 

em 2012, sendo 3 bilhões no varejo, e uma parcela significativa desse faturamento vem da 

venda de alianças de casamento. Segundo o IBGE foram realizados no Brasil 1.041.440 

casamentos no ano de 2012, 500.237 apenas na região Sudeste. 

Tradicionalmente todo casal que tem condições ao realizar o casamento adquire um 

par de alianças de ouro, e é nesse contexto em que está inserida a empresa estudada no 
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presente estudo. Com oficina própria para produção das alianças desde 2007, investiu no ano 

de 2013 na substituição de seu processo produtivo artesanal pelo processo por usinagem, e as 

vantagens obtidas por essa substituição serão analisadas neste trabalho. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

No cenário competitivo atual a qualidade dos produtos entregues aos consumidores 

há tempos deixou de ser um diferencial para se tornar uma obrigação da empresa que busca 

crescer. Os processos de produção artesanais são limitados e falta a padronização necessária 

para atender aos padrões cada vez mais altos de exigência dos consumidores. 

Buscando padronizar seus produtos e eliminar ou reduzir alguns dos defeitos 

inerentes do processo artesanal a empresa analisada neste estudo decidiu por substituir esse 

processo de fabricação de alianças de ouro por um processo industrializado, por usinagem. 

Os resultados coletados durante o período do estudo foram estudados e os 

indicadores de desempenho de cada processo comparados e analisados, e este trabalho tem 

como objetivo, através desses indicadores dos processos, expor as vantagens obtidas no 

processo de produção industrial sobre o tradicional, com relação à qualidade, rapidez, 

flexibilidade, confiabilidade e custos dos processos. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho foi desenvolvido no setor produtivo de uma joalheria localizada em Juiz 

de Fora - MG, cujo principal produto confeccionado pela empresa são alianças de casamento. 

As alianças são vendidas no comércio e a produção é realizada na própria fabrica da empresa 

sob encomenda.  

Para estudo do processo tradicional, foram coletados nos relatórios da empresa dados 

de todas peças fabricadas de janeiro a dezembro de 2012, totalizando 2212 unidades, tendo 

sido trabalhados 10,4 kg de ouro.  

Para estudo do processo de produção por usinagem, foram coletados nos relatórios da 

empresa dados de todas as unidades fabricadas de janeiro a junho de 2013, totalizando 988 

peças, tendo sido trabalhados 5,03 kg de ouro.  
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1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo analisar as melhorias no processo de fabricação de 

alianças de ouro promovidas pela substituição do processo produtivo artesanal por um 

processo produtivo industrial, por usinagem, através da analise dos indicadores de 

desempenho do processo: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custos. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Para elaboração do trabalho inicialmente foi realizada uma análise do material 

teórico já existente sobre o assunto, o que gerou certa dificuldade, pois apesar de existirem 

muitos estudos sobre processos produtivos existe pouco material teórico sobre o processo de 

ourivesaria. Foram encontrados poucos livros técnicos e alguns trabalhos acadêmicos, que 

estão listados nas referencias bibliográficas. 

Em seguida foram coletadas informações com os profissionais da área de produção 

para analise e estudo dos dois processos produtivos. No período estudado foram 

acompanhados e mapeados os processos através de visitas ao setor de produção e entrevistas 

com os ourives e funcionários responsáveis tanto pela produção como pelo controle da 

qualidade dos processos. 

Por fim foram analisados os indicadores de desempenho de cada processo, através de 

estudo dos relatórios de produção da empresa, onde são encontradas as informações sobre 

cada indicador coletadas pelos funcionários a cada lote de produção. O período de estudo dos 

resultados do processo produtivo tradicional foi de janeiro a dezembro de 2012, quando foram 

produzidas 2212 unidades de alianças, e para o processo industrial de janeiro a junho de 2013, 

quando foram produzidas 988 unidades. 

A partir disso foram comparados os indicadores de cada processo e realizada a 

conclusão do trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1.  METAIS E LIGAS METALICAS UTILIZADAS NA JOALHERIA 

 

2.1.1. OURO E SUAS LIGAS 

 

 De acordo com Kliauga (2009), o ouro é conhecido desde a antiguidade, sabe-se que 

seu uso iniciou-se por volta de 5000 a.C., por ocorrer naturalmente na forma metálica e ser 

facilmente trabalhável. A sua conformabilidade é tão alta que é possível produzir laminas de 

0,001 mm de espessura, ou com apenas 1 g de metal trefilar um fio com 2 km de extensão.  

Tem cor amarela característica, deixa-se polir facilmente, e é facilmente soldável.  

O ouro é resistente ao oxigênio do ar, à água, às bases, e à maioria dos ácidos, sendo 

uma das únicas soluções capazes de atacar esse metal a água régia (1 parte de acido nítrico e 3 

partes de acido clorídrico). Por isso, o ouro é um metal muito valioso para joalheria, por ser 

capaz de produzir peças que não oxidam ou escurecem. 

Segundo Rick (2006), por ser muito mole, é normalmente ligado a cobre e prata para 

aumentar sua resistência mecânica, sua dureza, diminuir o ponto de fusão; e seu teor é 

expressado em função da proporção do ouro na liga. Duas unidades de medida são 

comumente usadas para expressar esse teor, o quilate (K) e partes por mil.  

 O quilate (K) é subdividido em 24 unidades, de modo que, quando se diz ouro 18K, é 

o mesmo que dizer quem em 24 partes dessa liga, 18 são de ouro e 6 de liga (75% de ouro na 

liga). O ouro 24K é o ouro puro, ou fino como chamado pelos profissionais, contendo apenas 

impurezas residuais. 

 Outra maneira é considerar o metal puro como sendo de teor 1000 e, a partir dele, 

especificar sua participação na liga. O ouro 750 tem 750 partes de ouro para 250 partes de 

outros metais, e assim por diante. Essa classificação é utilizada para todos os metais, sendo 

que a primeira – Quilate é usada basicamente para o ouro. 

 Segundo Salem (2000), a proporção dos metais da liga (geralmente prata e cobre para 

ouro amarelo) também altera as propriedades do ouro ligado e sua cor. À medida que se usa 

mais prata do que cobre o ouro vai tomando uma tonalidade mais clara, até atingir um 

amarelo esverdeado. Se, ao contrario, for utilizado mais cobre, o ouro vai adquirindo um tom 

mais rosado até chegar ao ouro vermelho. Nas ligas para ouro branco são utilizados 

geralmente prata e paládio.  
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 Atualmente tem-se utilizado como liga, ao invés de prata e cobre puros, pré-ligas 

fabricadas industrialmente. São ligas de composição complexa, que contém além do cobre e 

prata, proporções menores de Zinco, Níquel, Irídio, Silício e Índio.  

Alem desses metais, são adicionados “redutores de cristais”, que são aditivos 

colocados nas pré-ligas em pequenas quantidades, com a finalidade de reduzir os cristais de 

solidificação, melhorando a estrutura dos metais e conferindo melhores características 

mecânicas e mais brilho e durabilidade ao polimento.  

 De fato é perceptível que ao utilizar essas pré-ligas o ouro é mais fácil de manipular, 

mais “macio” e trinca com menos frequência do que a liga tradicional de cobre-prata. 

 

2.1.2. PRATA E SUAS LIGAS 

 

  De acordo com Codina (2002), a prata, no seu estado natural, é branca e possui brilho 

metálico. Seu símbolo químico, Ag, deriva de argentum (prata, em latim). Este elemento é 

dúctil, maleável, de fácil manipulação química e mecânica. Em contato com o ar, não oxida e, 

quando polida, possui excelente capacidade de reflexão. Mais dura que o ouro e mais mole 

que o cobre, este metal é amplamente empregado nas artes e na indústria. É utilizada na 

produção de objetos de decoração e uso doméstico, na fabricação de joias, medalhas e moedas.  

 Assim como o ouro, a prata em estado puro é muito mole, e para ser trabalhada é 

comumente ligada ao cobre. Seu teor também é representado em partes por mil, variando 

normalmente de Prata 800 a 1000, sendo as mais utilizadas comercialmente no Brasil as 

pratas 950 ou 975. (SALEM, 2000) 

 Na joalheria a prata é utilizada para confecção de joias, de valor substancialmente 

inferior às fabricadas em ouro, e como liga na preparação do ouro. 

  

2.1.3. COBRE 

 

Foi o primeiro metal trabalhado pelo homem. É o único que possui cor avermelhada, 

deixa-se facilmente polir, mas oxida lentamente ao ar. Depois da prata, é o melhor condutor 

de eletricidade e calor, sendo extensivamente utilizado como condutor elétrico, material de 

construção e componente de várias ligas (KLIAUGA, 2009). 
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 O cobre é de grande importância na joalheria por ser utilizado como elemento de liga 

para melhorar as propriedades mecânicas do ouro e da prata, além de servir como material 

para fabricação de modelos e padrões. 

 O cobre também é extensivamente utilizado na indústria de bijuterias como parte da 

liga dos metais utilizados nas semi-joias. 

 

2.2. – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE JOIAS 

  

 Por se tratar tradicionalmente de uma atividade artesanal sempre foi extremamente 

necessária a habilidade manual do profissional na confecção e acabamento das peças.  A 

grande maioria dos processos de fabricação dependia da capacidade técnica do ourives, e 

eram realizados em oficinas com instrumentos simples, sem muita tecnologia. 

Tradicionalmente, os processos mais utilizados para fabricação de joias são fundição 

de cera perdida, de conformação mecânica (laminação, trefilação, estampagem e dobramento), 

soldagem e os acabamentos.  

Como já foi dito, tais processos dependem muito da habilidade do trabalhador, 

geralmente treinado por outro ourives da família, e ultimamente tem-se empregado bastante 

esforço e tecnologia para eliminar essa necessidade de um artesão habilidoso, e produzir as 

peças desejadas por meio de máquinas que agregarão uma maior qualidade, melhor 

acabamento final além de maior produtividade.  

Dentre as novas tecnologias se destacam os processos de produção por tornos de 

precisão, modelagem computacional, prototipagem 3d  e fresadoras e centros de usinagem 

CNC. 

A seguir são descritos brevemente os principais processos utilizados na fabricação de 

joias: 

 

2.2.1. FUNDIÇÃO POR CERA PERDIDA 

 

Segundo Kliauga (2009), este método é adequado para peças de tamanho pequeno e 

complexas; é o processo mais utilizado no setor de joalheria, principalmente devido à 

capacidade de reprodução de detalhes, além de ser muito rápido, permitindo a produção de 

modelos variados com a velocidade que o mercado consumidor exige.  
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 De forma bastante simples, um objeto em cera será incluído em um refratário à base de 

gesso ou silicato, e que, após um determinado tempo de cozimento em forno, com a 

evaporação da cera (cera perdida), obtém-se em seu interior um vazio com formato do molde, 

onde será incluído o metal. Esses refratários devem ter uma resistência suficiente para 

suportar a pressão do metal a altas temperaturas em canais bastante delicados. O ar contido 

dentro do molde não permite a entrada espontânea do metal, o que implica em técnicas 

específicas de inclusão (SALEM, 2000).  

 O primeiro passo é injeção da cera fundida no molde desejado, para que ela ao 

solidificar tome o formato da joia desejada. Após a confecção de todas as ceras desejadas é 

montada a arvore, juntando todos os moldes a um caule cilíndrico. Essa arvore é acoplada a 

um tubo cilíndrico de aço, e o espaço entre a árvore e o tubo é completamente revestido com o 

material refratário, comumente chamado entre os ourives de gesso. 

 Depois do gesso ter “secado”, o tubo é levado ao forno por aproximadamente seis 

horas com uma temperatura que vai subindo de 150 a 750 graus, onde o material refratário é 

cozido e a cera evaporada. Dessa maneira os espaços antes ocupados pela cera estão vazios, 

prontos para serem preenchidos com o metal da joia (KLIAUGA, 2009). 

 O tubo com o revestimento é retirado do forno e acoplado a uma bomba de vácuo que 

facilita o escoamento do metal. O ouro fundido é despejado no orifício central e pela força de 

sucção do vácuo vai preenchendo os moldes do refratário. Ao terminar o derramamento do 

metal, o tubo ainda quente é mergulhado em água para que o gesso se desprenda das peças. 

 O ultimo passo é desmontar a arvore e dar os acabamentos finais.  

 
Figura 1 – Passo a passo do processo de fundição por cera perdida (SALEM, 2000) 
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A figura 1 ilustra os passos comentados do processo de fundição por cera perdida, 

desde a confecção do molde ao produto final. 

 

2.2.2. PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECANICA 

  

 De acordo com Kiminami (2009) a conformação mecânica é um conjunto de processos 

de manufatura que usa a deformação plástica para mudar a forma do metal. A deformação é 

resultado do uso de uma ferramenta, geralmente uma matriz, que aplica tensões que excedem 

o limite de escoamento do metal. O metal, então, deforma e toma a forma determinada em 

parte ou quase totalmente pela geometria da matriz. As tensões aplicadas para deformar o 

metal podem ser compressivas, trativas, de dobramento ou de cisalhamento.  

Os processos de conformação mecânica também são de grande importância e 

amplamente utilizados na ourivesaria, dentre eles os mais comuns são a laminação, 

estampagem, trefilação, e dobramento. 

 

 

2.2.2.1. LAMINAÇÃO 

 

 Ainda segundo Kiminami (2009), laminação é o processo de conformação mecânica 

que consiste em modificar a seção transversal de um metal na forma de barra, lingote, fio, 

placa, etc., pela passagem entre dois cilindros com geratriz retilínea ou contendo canais. 

 O laminador é uma máquina que consiste de dois rolos de aço, de movimento 

controlado por um sistema de engrenagens, e cuja distância entre eles é ajustada por um 

sistema de mancais. Os rolos para laminar chapas são lisos e os de fio contem sulcos por onde 

se lamina a barra. Porém, mais comum é o rolo misto, metade chapa e metade fio que, às 

vezes, contêm também um sulco em apenas um rolo para se fazer meia-cana (SALEM, 2000). 

 O processo de laminação consiste em se passar o lingote, várias vezes, por esses rolos 

de aço, à medida que se ajusta a distância entre eles, de forma a comprimir o metal no sentido 

da espessura e expandi-lo no sentido do comprimento até a forma desejada. Esse processo 

diminui gradativamente a maleabilidade do metal fazendo-se necessário um tratamento 

térmico.  

 Nas pequenas oficinas de joalheria ainda se utilizam laminadores manuais, mas é cada 

vez mais comum o uso de equipamentos acionados por motores elétricos. Há vários tipos de 
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laminadores disponíveis no mercado e eles variam no comprimento e no diâmetro dos 

cilindros, na potência do motor, na velocidade de laminação e no acabamento superficial dos 

rolos (SALEM, 2000). 

 

 
Figura 2 – Exemplos de laminadores utilizados nas oficinas de ourivesaria (SALEM, 

2000) 

A figura 2 ilustra dois tipos de laminadores utilizados tradicionalmente nas oficinas de 

ourivesaria. 

 Outra forma interessante de laminação é a mostrada na Figura 3, que permite a 

laminação de anéis e é muito utilizada na fabricação de alianças em serie; e para isso o 

equipamento tem o eixo de laminação na vertical. A matéria-prima, já em forma de anel, pode 

vir da fundição centrifuga ou processos de estampagem ou forjamento; e o anel é colocado 

entre dois cilindros: o fixo (ou cilindro rei) e o mandril. O primeiro gira o anel bruto na 

direção periférica e o mandril comprime sua superfície externa diminuindo a espessura e 

aumentando a largura e o diâmetro. Dois cilindros centralizadores calandram o material para 

que continue cilíndrico, e os cones axiais controlam a expansão lateral durante a deformação 

(KIMINAMI, 2013).  

 
Figura 3 – Laminador de anéis (KIMINAMI, 2013) 
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2.2.2.2. ESTAMPAGEM (PRENSAGEM, EMBUTIMENTO OU DEFORMAÇÃO SOB 

PRESSÃO) 

 

 O processo de prensagem é uma operação de conformação que visa dar volume às 

chapas, substituindo a cinzelagem e mantendo constante a espessura do material. 

 De acordo com Kliauga (2009), o estampo inferior (fêmea) forma o negativo do relevo 

que se deseja obter e tem as dimensões que se deseja obter no objeto final. O estampo 

superior (macho) prensa a chapa contra o estampo inferior e, portanto, tem dimensão menor 

para compensar a estrutura da chapa. As bordas da ferramenta, em geral, atuam como estampo, 

recortando a peça deformada. Como o encaixe precisa ser bem preciso, este tipo de 

ferramenta deve ser operado com uma placa guia ou fixado em um sistema de colunas.  

 O processo de estampagem é bastante utilizado para a produção em grande escala, 

principalmente para confecção de pingente, emblemas para anéis ou componentes para outras 

joias.  

Uma grande vantagem desse processo é que podem ser utilizadas chapas bem finas do 

metal para obtenção da peça final, reduzindo assim o a quantidade de material utilizado e 

consequentemente seu preço de confecção, tornando-o assim mais competitivo no mercado.  

 

      
      (a)                                                           (b) 

Figura 4 – (a) Esquema do processo de estampagem (b) Balancins utilizados para 

estampagem (KLIAUGA, 2009) 

 

A figura 4.a representa um esquema do processo de estampagem, com o estampo 

superior prensando o metal sobre o inferior para o obtenção do formato desejado.  

A figura 4.b traz a ilustração de balancins, que são utilizados para estampar o ouro.  
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2.2.2.3. TREFILAÇÃO 

 

A trefilação consiste na passagem de um fio através de um orifício cônico fazendo 

com que o diâmetro do fio diminua. Assim como na laminação o metal é alongado em uma 

única direção (KLIAUGA, 2009). 

O instrumento utilizado para trefilar o metal é denominado fieira, uma placa de aço de 

alta dureza tratada termicamente, com furos calibrados e retificados com várias medidas, que 

são usadas em ordem descendente de tamanho. As fieiras podem ser redondas, quadradas, 

triangulares, retangulares, meia cana, mas a mais utilizada é a redonda (SALEM, 2000). 

 É o processo mais utilizado para obtenção de fios para fabricação de correntes, e 

devido à alta conformabilidade do ouro, é possível chegar a fios cujo diâmetro tenha décimos 

de milímetro (KLIAUGA, 2009). 

 

 
Figura 5 – Ourives puxando fio na fieira (SALEM, 2000) 

 

2.2.2.4.  DOBRAMENTO 

 

Após a chapa ter sido laminada e cortada, ou o fio puxado, o material pode ser 

submetido a operações de dobramento, que visam mudar o formato da joia.  

 Segundo Kliauga (2009), nesta operação, a tira ou chapa metálica é submetida a 

esforços aplicados em duas direções opostas para provocar a flexão e a deformação plástica, 

mudando a forma de uma superfície plana para duas superfícies concorrentes, em ângulo, com 

raio de concordância. 

 O dobramento pode ser: 
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 - Manual: com auxilio de alicates, ferramentas para dar contorno (mesas de pino, 

barras, tribules) e martelo, com ou sem uso de “cama de chumbo”, embutidor e dado de 

embutimento. 

 
Figura 6 – a) Tribules b) dados de embutimento c) alicates utilizados para dobrar o 

ouro (KLIAUGA, 2009) 

 

 - Simples em formato de V ou U: A chapa é apoiada em duas arestas opostas enquanto 

um punção com um destes formatos pressiona o material de encontro a um molde com um 

mesmo perfil. 

 - De enrolamento ou rebordeamento: quando uma das pontas da chapa é enrolada 

produzindo um rebordo. 

 - Calandragem: uma chapa ou fio recebe dobramento circular através da ação de três 

ou quatro cilindros em rotação; os cilindros têm distancia ajustável de modo a conseguir 

diferentes raios de curvatura. 

 

2.3. PROCESSOS DE USINAGEM 

 

 Excluindo o processo de fundição, em que o formato final da peça é uma cópia 

idêntica do molde original, a qualidade da joia depende, como já dito anteriormente, da 

habilidade manual do ourives, e pequenos defeitos como formatos irregulares, marcas de 

solda ou pequenos furos ou porosidades na peça não são incomuns.  
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 Além da questão da qualidade, a capacidade produtiva do profissional que trabalha na 

banca é extremamente limitada, não sendo possível a produção em grande escala, excetuando-

se novamente os processos de fundição.  

 Os processos de usinagem são uma solução que tem se tornado uma alternativa muito 

eficaz na solução dos problemas listados, e que fogem dos processos produtivos 

tradicionalmente utilizados pelos ourives. 

 Segundo Kiminami (2013), usinagem é o conjunto de processos de manufatura nos 

quais uma ferramenta de corte é usada para remover excesso de material (cavaco) de um 

sólido, de tal maneira que o material remanescente tenha a forma da peça desejada. A ação 

predominante na usinagem envolve deformação por cisalhamento do material para formar um 

cavaco; à medida que o cavaco é removido, uma nova superfície é formada. 

 A usinagem é um dos mais importantes conjuntos de processos de manufatura, 

podendo ser aplicada a uma grande variedade de materiais, gerando qualquer geometria 

regular, tal como superfície plana, orifícios redondos, e cilindros. É frequentemente usada 

como processo complementar, ou de acabamento, quando o material foi produzido por 

fundição ou conformação plástica. Pela combinação de diversas operações sequenciais de 

usinagens, formas de alta complexidade e variedade podem ser produzidas. 

 Ainda segundo Kiminami (2009), a usinagem pode ser dividida em processos de corte 

que envolvem geralmente ferramentas mono e multicortantes (torneamento, furação, 

fresamento, corte por serra, aplainamento entre outros), processos abrasivos (retificação, 

usinagem ultrassônica e outros) e processos avançados de usinagem, que usam fontes de 

energia elétrica, química, térmica, hidrodinâmica e combinações dessas para remover o 

material da peças. Os utilizados mais frequentemente pela indústria joalheira são os cortantes, 

em especial o torneamento e fresamento; apesar de existirem maquinas que utilizam 

tecnologias mais avançadas como feixe de raios lasers para remoção de material da peça. 

 

 

2.3.1. TORNEAMENTO 

 

Torneamento é o processo mecânico de usinagem destinado à obtenção de 

superfícies de revolução. A ferramenta atua em um único ponto na remoção do material da 

peça, que por sua vez é rotacionada em torno de seu eixo longitudinal, enquanto a ferramenta 
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é conduzida longitudinalmente sobre a superfície da peça. É um processo que pode ser 

realizado na maioria das ligas metálicas, com uma boa precisão (KIMINAMI, 2013) 

 O torno é uma maquina ferramenta versátil, que pode ser operado manualmente e 

geralmente usado em baixas e medias produções. A figura 7 mostra esquematicamente um 

torno horizontal mecânico e seus principais componentes. O cabeçote fixo contém uma 

unidade motora para rotacionar o eixo árvore principal, o qual provê a força de trabalho. O 

eixo árvore tem a capacidade de girar com velocidades rotacionais diferentes. Do lado oposto 

ao cabeçote fixo esta o cabeçote móvel, que tem por objetivo sustentar as pecas que estão 

sendo trabalhadas. 

 A ferramenta é colocada no carro porta-ferramentas, localizado na parte central do 

torno. O carro porta-ferramentas é projetado para possuir movimento longitudinal e 

transversal. O controle do avanço da ferramenta pode ser feito manualmente ou 

automaticamente (KIMINAMI, 2013). 

 
Figura 7 – Modelo de torno convencional (KIMINAMI, 2013) 

 

 O torno utilizado em joalheria tem algumas pequenas modificações desse torno 

detalhado acima. Nele é possível trabalhar também a lateral da peça, e as ferramentas 

utilizadas já tem em sua maioria o formato desejado da peça. A parte da ferramenta que ataca 

a peça é composta de diamante policristalino, uma camada de diamante sintético com dureza 

aproximada ao do diamante, e que deixa a superfície da joia lisa e brilhante, não sendo 

necessário o uso de lixas ou limas para dar acabamento. 
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2.3.2. FRESAMENTO 

 

 De acordo com Kiminami (2013), fresamento é o processo mecânico de usinagem 

onde a remoção do material e a geração da superfície usinada ocorrem em decorrência do 

movimento relativo entre peça e a ferramenta. Na operação de fresamento, a ferramenta de 

corte possui vários gumes e executa o movimento rotativo, enquanto é pressionada sobre a 

peça. A peça movimenta-se durante o processo. A superfície usinada resultante pode ter 

diferentes formas, planas e curvas. A variedade de tipos de maquinas, a flexibilidade destas e 

a diversidade de tipos e ferramentas tornam o fresamento de larga aplicação para usinagem de 

peças. O fresamento pode ser horizontal ou vertical, como mostra a figura 8. O processo de 

fresamento horizontal é destinado à obtenção de superfícies paralelas ao eixo de rotação da 

ferramenta, enquanto que no fresamento vertical a superfície é perpendicular ao eixo de 

rotação da ferramenta.  

 
Figura 8 – Tipos de fresamento (KIMINAMI, 2013) 

 

2.4. SOLDAGEM 

 

 Muitas vezes, a fabricação de artigos de joalheria envolve formas complexas, que não 

podem ser conseguidas a partir de um único processo; com isso, a fabricação de peças pelos 

métodos tradicionais frequentemente envolve técnicas de junção. Mesmo peças fundidas 

precisam ser montadas, e um exemplo é a fixação de pinos em brincos. Uma junção 

satisfatória deve ser forte, mas imperceptível; é evidente que em ligas de ouro a cor deve ser 

igual à do metal base. (KLIAUGA, 2009) 
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 Soldar é unir dois ou mais objetos de metal, através de outro metal (solda) cujo ponto 

de fusão é inferior, e que, ao fundir, por capilaridade, é atraído para a junção. A “liga” 

formada nessas superfícies através de difusão torna todo o conjunto um único corpo. (SALEM, 

2000)  

 A soldagem na presença do oxigênio da atmosfera a altas temperaturas reage com o 

metal, formando óxidos que impedem ou dificultam o processo, além de danificar a superfície, 

produzindo manchas, buracos, etc. Para que a solda apresente qualidade deve-se levar em 

conta fundamentalmente a capilaridade, a limpeza, e a oxidação do material em questão.   

 O preparo da liga difere de ourives para ourives, sendo utilizados alem do ouro, prata e 

cobre, metais como Zinco, Cádmio e Estanho, e a proporção entre esses metais também varia 

de cada profissional. 

Atualmente são muito utilizadas as pré-ligas; ligas de composição complexa 

desenvolvidas em laboratório e difíceis de serem produzidas nas oficinas, que possuem uma 

qualidade superior às tradicionais.   

Alem da liga, é utilizado um fluxo a base de bórax e acido bórico, conhecido como 

soldaron, que protege a superfície do metal de oxidação e ajuda que a solda “corra” antes de 

se solidificar.   

 

2.5. TRATAMENTO TÉRMICO 

 

 Após ou mesmo durante os procedimentos de conformação mecânica, o metal perde 

parte da maleabilidade, ficando duro para trabalho e trincando com mais facilidade. Para 

retornar à sua estrutura original, é necessário entre uma etapa e outra dos processos de 

laminação ou trefilação, ou após a conformação de uma chapa ou fio por dobramento ou 

estampagem, o recozimento dessa peça.  

 Recozer um metal é levá-lo até uma determinada temperatura (aproximadamente 650 

graus nos casos de ouro e prata) em que a estrutura cristalina original é refeita e logo após 

resfria-lo bruscamente em água ou álcool.  Dessa forma as propriedades mecânicas do ouro 

(resistência, dureza, ductilidade e tenacidade) são recuperadas e o metal pode ser mais 

facilmente trabalhado (KLIAUGA, 2009). 
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2.6. ACABAMENTO 

 

 Após a confecção, seja por qualquer dos processos descritos acima, é necessário o 

trabalho de acabamento da joia.  

 Segundo Salem (2000), o acabamento de um trabalho começa já no inicio da produção 

da peça, quando são pesados os metais para fazer a liga. A fundição bem feita desempenha 

um papel fundamental no resultado final. O processo de laminação, trefilação, serra e solda 

também determinam o resultado final. Todos os problemas mais comumente ocorridos no 

acabamento final, como buracos, porosidades e manchas, podem ser evitados se, nas etapas 

preliminares, forem tomados os devidos cuidados.  

 Ainda de acordo com Salem (2000), podemos definir o final do processo de 

acabamento como uma sequência de ações abrasivas em ordem decrescente de tamanho de 

grão, até um grão tão fino que a superfície se torne um espelho, refletindo de maneira 

uniforme a luz que incide sobre ela.  

 São utilizados na fase de acabamento as limas, lixas, polimento e o chicote. 

 

2.6.1. LIMA 

 

As limas são utilizadas para remoção de irregularidades nas peças, marcas de serra, 

marcas de fundição, marcas de solda, arranhões, etc. de forma a acertar o formato da peça e 

começar a dar o acabamento (SALEM, 2000) 

 A lima com dentes maiores retira mais material da peça, e deixa um acabamento bem 

mais bruto do que uma lima com uma quantidade maior de dentes menores. Assim é de uso 

dos ourives após se usar uma lima grossa, usar por cima uma mais fina, antes da lixa, 

facilitando assim o acabamento (SALEM, 2000) 

 A lima também é bastante utilizada por ourives iniciantes para esculpir o metal 

 

2.6.2 LIXA 

 

 As lixas são usadas para retirar a marca da lima, e assim como as limas, quanto 

menores os grãos, mais delicado o trabalho, começando com lixas mais grossas para remover 

as marcas deixadas pela lima e passando para as mais finas para deixar o acabamento mais 

delicado e com menos marcas. 
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 A lixa mais adequada é a lixa d’água, encontrada em granulações que vão de 80 a 600 

ou 1000, sendo que esses números indicam a quantidade de grãos por determinada área, 

portanto quanto maior o número, maior a quantidade por área, ou seja, menor o tamanho do 

grão. Assim a lixa 1000 é a mais fina e a 80 a mais grossa. Usualmente os ourives começam 

utilizando as lixas de numero 180 a 240 para retirar as marcas, e vão aumentando esse número, 

assim cada lixa utilizada vai retirando as marcas da lixa anterior. (SALEM, 2000) 

 O polimento final produz um risco tão fino, que não é possível vê-lo a olho nu. 

Sempre é aconselhável usar a lixa em todas as direções para conseguir melhor resultado. 

 

2.6.3. POLIMENTO 

  

 Após lixada a peça vai para o polimento, em que a peça é pressionada a uma escova de 

flanela que gira acoplada a um motor de alta rotação. Nesse processo são utilizadas massas de 

polir, que assim como as limas e lixas também variam a sua granulação.  

 Segundo Salem (2000), O polimento é feito girando-se a peça enquanto são 

pressionadas na escova, para que ela não seja desbastada em apenas uma direção, o que 

deixaria marcas indesejáveis. Ao terminar de polir com a massa grossa é muito importante 

que todos os grãos desta massa sejam totalmente retirados. Para dissolver essa massa 

gordurosa, é usada uma solução de sabão de côco e algumas gotas de amoníaco.  

 

2.6.4. CHICOTE 

 

 Segundo Salem (2000), o chicote consiste em um mandril acoplado a um cabo flexível, 

cuja velocidade é controlada por um pedal como o de uma máquina de costura. É um dos 

equipamentos mais utilizados pelo joalheiro, ao lado do maçarico e das ferramentas da 

bancada. Ele serve para furar, no caso das brocas cilíndricas, fresar ou esculpir (brocas 

esféricas), recortar (discos de corte) e dar acabamento. Para este fim existe uma infinidade de 

acessórios como esmeril, suportes para lixa, feltros de polimento para serem usados com 

abrasivos (carborundum ou massas de polir), silicones abrasivos de varias granas que, tanto 

podem substituir as lixas, como ate mesmo as massas de polir. Numa superfície pequena é 

possível até substituir completamente as limas, lixas e escovas de polimento, mas numa 

superfície maior, principalmente se plana, por mais hábil que tenha se tornado no uso do 
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chicote, é muito difícil para o ourives conesguir um polimento equivalente ao tradicional. É 

importante saber dosar esses recursos e ganhar tempo onde é possível obter um bom resultado.  

 

 

        
(a)                                                           (b) 

Figura 9 - (a) Chicote, pedal e caneta (GOLLBERG, 2010) (b) Tipos de ferramentas 

utilizados no chicote (SALEM, 2000) 

 

 As figuras acima ilustram o chicote, e os tipos de ferramentas que são acopladas a ele 

para trabalho.  

É importante ressaltar que os processos de acabamento desbastam as peças, e geram 

um pó extremamente fino, às vezes imperceptível, e que a cada processo desse perde-se um 

pouco do material. Como os objetos de estudo do trabalho são metais nobres, de alto valor, é 

necessária uma atenção especial para tentar minimizar as perdas.  

 

2.7. MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE PRODUCAO POR USINAGEM 

 

 A seguir serão apresentadas as máquinas utilizadas no processo de  produção de 

alianças por usinagem. 

 

2.7.1. CENTRÍFUGA 

 

 Centrífuga é a maquina em que o ouro fundido é despejado em um copo de aço que, ao 

ourives acionar um botão com o pé, gira em torno do seu eixo central. Assim o ouro fundido 

adquire o formato da aliança bruta.  
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Figura 10 – Interior da Centrifuga com cadinho e copo para fundição (Autor) 

 

2.7.2. MÁQUINA DE FORMAR 

 

A máquina de formar é um laminador que opera de uma forma um pouco diferente dos 

tradicionais. Ao invés de dois rolos, ele possui um cilindro giratório em que o anel fica 

apoiado, e um rolo móvel que comprime o anel nesse cilindro; de forma que a laminação 

acontece quando o anel que está apoiado no cilindro é comprimido por esse rolo. 

Além do rolo principal e do eixo, a máquina tem outros dois rolos auxiliares que 

servem para direcionar o movimento da aliança e para que não haja deformação do formato. 

A passagem da aliança nesse aparelho é fundamental, pois além de começar a ajustar o 

diâmetro interno da aliança, quando o metal é laminado possíveis microfuros internos 

resultantes do processo de fundição e que apareceriam após o torneamento são comprimidos.  

 

 
Figura 11 – Maquina de Formar (Autor) 
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2.7.3. TORNO 

 

 O torno para produção de alianças tem algumas modificações em relação ao torno 

convencional. No eixo arvore principal podem ser utilizados dois varões de suporte, um para 

trabalho interno ou lateral, e o outro para trabalho externo.  

Ao invés de um carro porta ferramenta com movimento longitudinal e transversal, 

temos três carros porta ferramentas, um lateral, com movimento perpendicular ao eixo arvore 

e dois paralelos ao eixo arvore, com movimento longitudinal e transversal. Geralmente o carro 

lateral é usado para trabalho externo, enquanto os paralelos ao eixo são usados para trabalho 

lateral e interno.  

Os movimentos tanto perpendiculares ao eixo quanto paralelos são executados por 

alavancas reguladas por anéis graduados, que impedem avanço alem de um limite. 

 Outra diferença do torno, é que o formato interno ou externo da aliança depende do 

formato da ferramenta escolhida para trabalho, e os movimentos dos carros porta ferramenta 

só determinam o quanto a ferramenta vai retirar de material da peça. 

 

 
Figura 12 – Torno para fabricação de alianças (Autor) 
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Figura 13 – Torno com suporte para trabalho externo no eixo arvore principal 

(Autor) 

 

             
(a)                                                                (b)                     

Figura 14 – (a) Anéis graduados que regulam o avanço perpendicular à aliança (b) 

Anéis graduados que regular o avanço paralelo à peça (Autor) 

 

Nas figuras acima é possível observar as diferenças do torno utilizado na ourivesaria 

para um torno tradicional, como um numero maior de carros porta ferramentas (Figura 12), o 

eixo arvore que pode ser trocado (figura 13), e os anéis graduados que regulam o avanço dos 

carros porta ferramentas (figuras 14.a e 14.b). 
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(a)                                                                             (b) 

Figura 15 – (a) Exemplos de ferramentas para trabalho externo, de diferentes larguras 

e raios (b) Exemplos de ferramentas para trabalho interno, de diferentes larguras e raios 

(Autor) 

 

O formato das alianças que serão torneadas depende exclusivamente do formato da 

ferramenta que sera utilizada para retirar material da peça. As ferramentas para trabalho da 

parte externa estão demonstradas na figura 15.a, e da parte interna na figura 15.b. 

 

2.8. OBJETIVOS DE DESEMPENHO DA PRODUÇÃO 

 

  O objetivo do presente trabalho é estudar e comparar dois processos produtivos para 

fabricação de alianças de casamento, o processo tradicionalmente utilizado pelos ourives e o 

processo por torneamento. Para critérios de comparação, serão utilizados os objetivos de 

desempenho da produção, listados por Slack (2002). 

 De acordo com Slack (2002), no nível operacional, é necessário um conjunto de 

objetivos estritamente definidos para medida do desempenho da produção. Estes são os cinco 

objetivos de desempenho básicos e se aplicam a todos os tipos de operações produtivas. Os 

cinco objetivos básicos são: 

 - Objetivo Qualidade: a qualidade de um processo pode ser entendida como o grau de 

satisfação dos requisitos do produto e consiste na condição necessária para garantir o sucesso 

de uma operação de manufatura, sendo, dessa forma, a base para a competitividade entre as 

empresas (COSTA JUNIOR, 2012).  

De acordo com Slack (2002), qualidade é fazer certo as coisas, isto é, não desejar 

cometer erros e desejar satisfazer a seus consumidores fornecendo bens e serviços isentos de 

erro, “adequados a seus propósitos”. Isto é proporcionar uma vantagem de qualidade para a 

empresa. 
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 - Objetivo Rapidez: é minimizar o tempo entre o consumidor solicitar os bens e 

serviços e recebê-los, aumentando assim a disponibilidade de seus bens e serviços e 

proporcionando a seus consumidores uma vantagem em rapidez (SLACK, 2002) 

 Segundo Costa Junior (2012), pode ser entendido como a velocidade de reação às 

necessidades de produção e de processamento. Quanto maior for a capacidade de reação, 

maiores serão os benefícios da empresa. 

 - Objetivo Confiabilidade: segundo Slack (2002), confiabilidade é fazer as coisas em 

tempo para manter seus compromissos de entrega assumidos com seus consumidores. Se a 

produção puder fazer isso, estará proporcionando aos consumidores a vantagem da 

confiabilidade. 

 - Objetivo flexibilidade: é a capacidade de mudar o que faz, isto é, estar em condições 

de mudar ou de adaptar as atividades de produção para enfrentar circunstancias inesperadas 

ou para dar aos consumidores um tratamento individual. Assim, a variedade de bens e 

serviços produzidos precisa ser ampla o suficiente para satisfazer a todas as possibilidades dos 

consumidores. De qualquer forma, estar em condições de mudar rapidamente para atender as 

exigências dos consumidores dá à empresa a vantagem da flexibilidade (SLACK, 2002). 

 - Objetivo Custo: de acordo com Costa Junior (2012), o principal objetivo de uma 

empresa é obter o máximo de produtividade a um custo baixo. Esse objetivo é alcançado 

através do combate aos desperdícios e do melhor aproveitamento dos recursos de 

transformação.   

Segundo Slack (2002), a empresa deve produzir bens e serviços a custos que 

possibilitem fixar preços apropriados ao mercado e ainda permitir retorno para a organização. 

Quando a organização procura fazer isso, esta proporcionando vantagem de custo a seus 

clientes. 

 

2.8.1. OBJETIVO QUALIDADE E SEUS INDICADORES 

 

 Como dito acima, o objetivo qualidade significa “fazer certo as coisas”, e no caso 

desse estudo é entregar um produto que atenda às exigências do cliente, sem defeitos, no 

prazo programado, dentro das especificações do pedido. Além das exigências dos clientes, a 

qualidade dentro da operação também tem que ser monitorada, como o numero de ocorrência 

de defeitos que têm que ser corrigidos dentro do processo que podem acabar atrasando o 

pedido ou o numero de retrabalhos. 
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Os indicadores que ajudam a controlar esse objetivo são Defeitos e Retrabalho. 

 No indicador Defeitos são monitorados os seguintes defeitos de fabricação resultantes 

do processo: 

- Formato irregular da aliança  

- Presença de furos na superfície da peça  

- Bordas com marcas  

- Marca de solda muito evidente  

- Peso do par acima ou abaixo do pedido 

- Medidas erradas 

 

 O indicador Retrabalho monitora o numero de peças que tem que ser desmanchadas e 

refeitos. Aqui serão divididos em dois indicadores diferentes:  

 - Retrabalho na oficina: Quando a peça nem chega a ser entregue e tem que ser refeita. 

 - Retrabalho solicitado pela loja: Quando a peça é entregue pelo setor de produção mas 

não atende aos padrões de qualidade e é enviada de volta para ser refeita. 

 

2.8.2. OBJETIVO RAPIDEZ E SEUS INDICADORES 

 

 Rapidez significa quanto tempo os consumidores precisam esperar para receber seus 

produtos ou serviços. O quanto mais rápido a empresa consegue entregar o produto 

encomendado, mais rápido o dinheiro retorna. 

 Nesse objetivo, alem da rapidez da entrega para o cliente, será mensurada a velocidade 

da operação interna, o tempo de fabricação de uma determinada peça. 

 Os indicadores são: 

 - Tempo médio de entrega  

 - Tempo de Produção 

 

2.8.3. OBJETIVO CONFIABILIDADE 

 

 Confiabilidade significa fazer as coisas em tempo para os consumidores receberem 

seus bens ou serviços. A confiabilidade aumenta à medida que os objetivos anteriores, de 

Qualidade e Rapidez são melhorados. Quanto menor o numero de defeitos e atrasos, maior a 

confiança dos clientes na empresa, e menores os custos para reparo desses problemas. 
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 Os indicadores utilizados aqui são:  

 - Numero de atrasos: e por atraso aqui entende-se quando o cliente foi buscar o 

produto e esse ainda não se encontra na loja 

 - Numero de insatisfações: quando a peça após entregue ao cliente teve que voltar para 

ser refeita, por motivo de defeitos ou por não atender às especificações do pedido (modelo ou 

medidas não conformes) 

 É importante ressaltar que qualquer um dos casos gera grande insatisfação para os 

consumidores. 

 

2.8.4. OJETIVO FLEXIBILIDADE 

 

 Flexibilidade significa capacidade de mudar a operação. Pode ser alterar o que a 

operação faz, como faz ou o que faz. Especificamente, a mudança deve atender a quatro tipos 

de exigências. Flexibilidade de produto/serviço, Flexibilidade de Composto (mix), 

Flexibilidade de Volume, Flexibilidade de Entrega. 

 A flexibilidade de produto é a capacidade de oferecer produtos diferentes para 

satisfazer o cliente. É a habilidade de a operação introduzir novos produtos. 

 Flexibilidade de composto é a habilidade de fornecer ampla variedade de produtos. 

 Flexibilidade de volume é a habilidade de a operação alterar seu nível de produção 

para atender às flutuações da demanda. Nesse item, será analisado o numero de pedidos 

negados por não ser possível ser entregue na data pedida pelo cliente. 

 Flexibilidade de entrega é a capacidade de a empresa mudar a programação de entrega 

do bem. Geralmente significa antecipar o fornecimento, por solicitação do cliente, dos bens, 

embora possa significar também postergar a entrega. Para medir essa capacidade, serão 

registrados aqui o numero de pedidos entregues antes do prazo médio de entrega da empresa. 

 

2.8.5. OBJETIVO CUSTO E SEUS INDICADORES 

 

 Quanto menor for o custo de produção do produto, mais baixo pode ser seu preço de 

revenda ao consumidor, ou maior o lucro gerado por ele. Os custos podem ser divididos em: 

  - Custos de funcionários: Valor gasto com os funcionários envolvidos diretamente na 

produção.  
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 - Custos de instalações, tecnologias e equipamentos: é o dinheiro gasto em compra, 

conservação e substituição de hardware de produção. 

 - Custo de materiais: dinheiro gasto nos materiais consumidos / transformados 

 Os indicadores utilizados para estudar o objetivo custo serão: 

 - Indicador de produtividade (Output / Input): é a eficiência do processo, o quanto de 

material tem que ser utilizado para entrega do produto. Como a matéria prima desse estudo é 

ouro, esse índice é de grande importância.  

 - Indicador de perda de material: ao contrario do índice anterior, mede o quanto de 

material se perde entre as etapas de produção.  

 - Quantidade de material necessário para produção 

Outro índice que estará sendo analisado aqui não se refere tanto ao custo, mas ao lucro. 

Com o aumento dos outros objetivos da produção, Qualidade, Confiabilidade, Flexibilidade e 

Confiabilidade, o consumidor final passa a enxergar um valor maior no produto oferecido 

pela empresa, e dessa maneira fica mais disposto a pagar um preço maior, aumentando o lucro 

da empresa. Os indicadores analisados são: 

- Lucratividade: Percentual que se consegue lucrar em cima do preço de custo da 

matéria prima.  
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3. PROCESSOS PRODUTIVOS ESTUDADOS 

Neste capitulo serão detalhados os processos de produção estudados no trabalho, 

inicialmente o processo de produção artesanal, tradicionalmente utilizado pelos ourives, e 

logo após o processo de produção industrial por usinagem. Todas as informações foram 

coletadas no setor produtivo da empresa durante o período do estudo.  

 

3.1. PROCESSO TRADICIONAL DE FABRICAÇÃO DE ALIANÇAS 

 

 A seguir será apresentado um fluxograma das etapas de fabricação de um par de 

alianças pelo processo tradicional, e logo após cada passo será detalhado e comentado. 

 

 
Figura 16 – Fluxograma do Processo Produtivo Artesanal de Alianças 
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3.1.1.  PREPARO DO MATERIAL E FUNDIÇÃO 

 

 Nessa etapa o ourives vai, a partir do ouro 24k, preparar a liga de ouro 18k e separar a 

quantidade necessária para confecção do par de alianças.  

 Para cada grama de ouro puro é adicionado 0,33 gramas de pré-liga, e essa mistura é 

fundida com a utilização de um maçarico de oxigênio – GLP, em um cadinho de cerâmica, a 

fim de se obter o ouro 18 quilates. Esse material em estado liquido é despejado em uma 

lingoteira, que os ourives chamam de rilheira.  

 

      
(a)                                                                  (b) 

Figura 17 – (a) Ouro puro e pré liga em cadinho com proporção de 3x1 (b) Lingote 

de ouro em estado solido na rilheira (Autor) 

 

3.1.2 LAMINAÇÃO (LAMINADOR ELÉTRICO) 

 

 Estando o ouro ligado, o lingote vai passar pelo laminador, inicialmente pelo primeiro 

fio (mais largo) e com os rolos distantes um do outro. À medida que o ouro vai passando pelo 

laminador, o ourives vai girando a engrenagem superior de modo a aproximar os rolos e 

diminuir a espessura do lingote. Se ele quiser que o material laminado fique mais estreito, ele 

passa a laminar no fio imediatamente ao seu lado, com uma largura menor, e repete esse 

procedimento até o ouro alcançar a largura em que foram encomendadas as alianças. A seguir, 

com a serra, o ourives separa o pedaço a ser usado para a confecção do par. 
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Figura 18 – Detalhe dos rolos do laminador (Autor) 

 

Na figura acima é possível notar a diferença de espessura dos canais do laminador. O 

ourives começa laminando o lingote do canal da direita, mais largo, e à medida que existe a 

necessidade de reduzir a largura da peça ele vai passando para os canais mais à esquerda. 

 

3.1.3. TRATAMENTO TÉRMICO 

 

 Depois de ter passado pela laminação, o ourives faz o recozimento da peça. Esse 

processo de recozimento, como já visto anteriormente, consiste em elevar, com o maçarico, a 

temperatura do metal até aproximadamente 650 graus Celsius (o ourives espera o metal ficar 

avermelhado) e resfria-lo bruscamente em água ou álcool. Dessa maneira o metal tem suas 

propriedades restauradas e é possível trabalha-lo sem que ele trinque.  

 

3.1.4. LAMINAÇÃO (LAMINADOR MANUAL) 

 

 O laminador manual possui os rolos com diversos formatos, e é nele que lingote 

laminado vai tomar o formato da aliança. O processo é semelhante ao de passagem pelo 

laminador elétrico, porem, ao invés de um motor, esses rolos giram acionados por uma 

manivela girada pelo ourives. O ourives escolhe o fio em que o metal será laminado, afasta os 

rolos até que o lingote consiga passar entre eles, e a partir disso vai laminando e aproximando 

os rolos até conseguir as dimensões desejadas. 
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Figura 19 – Detalhe dos rolos do laminador manual (Autor) 

 

É possível notar na figura o formato abaulado dos rolos, que determinam o formato 

final da aliança após essa etapa de conformação. Nos canais mais à esquerda são produzidas 

as peças abauladas por fora e retas por dentro, variando a largura e altura. Nos canais mais à 

direita, tanto a parte interna como a externa da aliança são abauladas, e produzem as alianças 

“anatômicas”. 

 

3.1.5. CORTE (SEPARAÇÃO DO PAR) 

 

 Tendo a peça atingido o formato, largura e espessura requisitadas, o ourives vai, a 

partir das medidas dos aros das duas alianças, serrar um pedaço correspondente à soma dessas 

duas medidas, e após isso separar o par.  

 Após esse processo, as duas peças são novamente recozidas. 

 

         
(a)                                                                           (b) 

Figura 20 – (a) Pedaço que será usado para confecção do par (b) Par de alianças 

separado (Autor)  
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Nas figuras podemos observar acima o par de alianças após a laminação manual e 

antes da separação, como uma peça única, e abaixo as unidades do par separadas. 

  

3.1.6. LIMA (ACERTO DAS PONTAS A SEREM SOLDADAS) 

 

 Depois de passar a serra, as extremidades das alianças ficam com irregularidades que 

impossibilitariam a junção delas pela solda e, por esse motivo, o ourives tem que passar a 

lima nas quatro extremidades até que estejam retas e seu ângulo com a peça se aproxime de 

um ângulo reto.  

 

          
(a)                                                                       (b) 

Figura 21 – (a) extremidades irregulares da peça após serra (b) Extremidades 

acertadas (Autor) 

 

É possível observar na figura superior as irregularidades na ponta das alianças, e na 

inferior a ponta depois de limada, pronta para ser soldada. 

 

3.1.7. DOBRAMENTO 

 

 Esse processo é conhecido pelos profissionais como “virar a aliança”. Essa é a etapa 

em que o ourives utilizando dois alicates, o tribule (cone de aço) e um martelo, força a aliança 

em volta desse tribule para que ela tome o formato circular, primeiramente com os alicates, 

depois com o martelo de chifre e novamente com os alicates. 
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(a)                                                                          (b) 

Figura 22 – (a) Ourives virando aliança (b) Ourives martelando aliança em torno do 

tribule (Autor) 

 

    
(a)                                                       (b) 

Figura 23 – (a) Ourives fechando aliança (b) Aliança após terceira etapa do 

dobramento (Autor) 

 

Nas figuras estão ilustrados os três processos de dobramento citados anteriormente, e 

o formato da aliança após essa etapa de conformação mecânica.  

 

3.1.8. ACERTO DAS PONTAS COM A SERRA 

 

 Depois de viradas, o ourives passa a serra entre as duas extremidades para retirar as 

irregularidades que possam ter ficado após o uso da lima, para que a solda corra 

uniformemente. 

 

 

 

 



46 

 

3.1.9. SOLDA 

 

 Após as alianças terem sido viradas e suas extremidades preparadas, o profissional, 

utilizando o soldaron, a liga de solda já preparada anteriormente, o maçarico, e uma pinça, irá 

unir as duas extremidades, fechando a aliança.   

 O processo é feito da seguinte maneira: o ourives com a pinça passa o liquido no local 

a ser soldado e reserva; funde o pedaço de solda até que ele se torne uma bolinha e faz que 

com esse bolinha se junte à ponta da pinça. Feito isso, a aliança é aquecida por inteira com o 

maçarico, e após ela atingir a temperatura desejada (que o ourives percebe pela cor do metal) 

a solda que estava na ponta da pinça é novamente fundida no local a ser soldado.  

 

     
(a)                                                                 (b) 

Figura 24 – (a) Ourives fundindo liga de solda (b) Aliança no ponto de receber a liga 

de solda (Autor) 

 

 
Figura 25 – Par de alianças com as extremidades soldadas (Autor) 
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As duas figuras superiores ilustram o processo de soldagem e a inferior mostra no 

detalhe as duas alianças após o processo, onde é possível perceber nitidamente o local da 

solda. 

 

3.1.10. LIMA (RETIRADA DAS MARCAS DE SOLDA) 

 

 Depois de soldadas as alianças, sobra um excesso de solda no interior das peças, e para 

retirar esse excesso o ourives usa novamente a lima. 

 

 
Figura 26 – Par de alianças com o local da solda limado (Autor) 

 

Na figura é possível observar o local da solda após ter sido limado. É interessante 

comparar com a figura 25, onde a marca da solda estava bem aparente. 

 

3.1.11. ESTICADOR 

 

 Nessa etapa ocorre uma nova conformação mecânica em uma maquina que os ourives 

chamam de “esticador”. O esticador, ou alargador, é um aparelho que possui um cone de aço 

separado longitudinalmente em quatro partes, e ao ter uma alavanca acionada, essas partes se 

afastam umas das outras, fazendo com quem o anel que está nele se alargue, acompanhando 

as partes do cone.  

 Um problema dessa etapa é que, como depois de expandido o formato do alargador 

não é perfeitamente circular, a peça pode adquirir um formato interno irregular. Os 

profissionais tentam evitar isso girando um pouco o anel a cada acionamento da alavanca, mas 

ocasionalmente esses defeitos de formato aparecem. 
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 O processo é feito até a aliança adquirir a medida do aro interno solicitada pelo cliente, 

que é verificada no “pau de medida”, um outro cone metálico, graduado, em que o ourives 

encaixa o anel e verifica em que medida ele está. 

  

     
(a)                                                                          (b) 

Figura 27 – (a) Aliança sendo esticada (b) Ourives conferindo aro interno da aliança 

no pau de medida (Autor) 

 

Nas figuras acima podemos observar o que é o “esticador” e como ocorre a 

conformação mecânica nessa etapa, e na inferior a conferencia da medida da aliança no “pau 

de medida”. 

 

 
Figura 28 – Par de alianças após passarem pelo esticador (Autor) 

 

Após essa etapa as alianças adquirem o formato circular, como ilustrado na figura 28. 
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3.1.12. ACABAMENTO (LIMA) 

 

 Essa é a etapa em que o ourives utilizando a lima vai retirar as marcas dos processos 

anteriores, lateral, interna e externamente. Além do acabamento, ele dá os ajustes que acha 

necessário, como retoque no formato, estreitamento na largura e, se o par ficou mais pesado 

do que o solicitado, ele passa a lima para retirada de material a fim de que o par atinja o peso 

encomendado. 

 A aparência final do produto depende bastante dessa etapa, pois nela o ourives pode 

deixar um formato irregular, deixar marcas de solda ou deixar marcas fortes da lima que não 

serão retiradas pelas lixas. 

 

a 

Figura 29 - Lateral da aliança limada (Autor) 

 

       
(a)                                                                            (b) 

Figura 30 – (a) Detalhe da marca da solda antes da lima (b) Detalhe do local da solda 

após lima mais fina (Autor) 
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Nas figuras acima é possível observar as marcas deixadas pela lima na lateral da 

aliança, alem da marca da solda antes e após essa etapa de acabamento. 

 

3.1.13. ACABAMENTO (LIXA) 

 

 Próximo passo é retirar as marcas de lima resultantes do processo anterior. Para isso o 

ourives adapta um suporte para lixa na caneta do chicote, e com o motor ligado passa a lixa 

por toda a peça. Depois com um outro suporte para a lixa ele termina manualmente essa parte 

do acabamento. 

 

      
(a)                                                                   (b) 

Figura 31 – (a) Ourives lixando interior da aliança (b) Aliança após lixa (Autor) 

 

Nas figuras é possível observar o trabalho de acabamento do ourives nessa etapa, e 

abaixo a aliança após lixada. 

 
Figura 32 – Detalhe do material resultante do processo (Autor) 
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Importante ressaltar que o material retirado da aliança durante o processo resulta em 

um pó extremamente fino, como é possível visualizar na figura acima, e de fácil dispersão, o 

que aumenta as perdas no processo. 

  

3.1.14. ACABAMENTO (POLIMENTO) 

 

 É a ultima etapa do processo de produção, em que o ourives vai tirar as marcas de lixa 

e dar brilho às peças. Aqui é utilizado o motor de polimento e escovas de crina e de flanela, 

alem das pastas que são passadas nas escovas. 

 Com o motor ligado o ourives, após ter passado a pasta na escova, pressiona a aliança 

contra ela em diversas direções, até que todas as marcas tenham sido retiradas, e as alianças 

estejam brilhando. 

 Após esse processo as alianças são lavadas para retirada das pastas de polimento.  

 

     
(a)                                                               (b) 

Figura 33 – (a) Ourives polindo com escova de flanela (b) Alianças após polimento 

(Autor) 

 

Na figura superior é possível observar o processo de polimento das alianças, e na 

inferior o par após ter sido polido. 

 

3.1.15. PRODUTO ACABADO 

 

 Depois de todos esses passos o par de alianças está finalizado e pronto para ser 

enviado à loja para entrega aos clientes. Nesse par é possível ver pequenos defeitos de 

fabricação resultantes do processo tradicional de confecção. 
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Figura 34 – Detalhe das marcas da lima na borda da aliança da direita (Autor) 

 

 
Figura 35 – Detalhe do formato irregular da aliança da direita (Autor) 

 

 
Figura 36 – Detalhe dos furos no interior das alianças (Autor) 
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Figura 37 – Detalhe da marca de solda aparente (Autor) 

 

Nas figuras acima estão destacados alguns dos principais defeitos de qualidade 

encontrados no processo: a marca de lima não retirada no polimento (Figura 34), o formato 

irregular da aliança, como possível verificar na aliança da direita na figura 35, a presença de 

furos na superfície da aliança (Figura 36), e a marca da solda, com uma cor diferente do 

restante da peça, como é possível observar na figura 37. 

 

3.1.16. CONSIDERAÇOES SOBRE O PROCESSO ARTESANAL 

 

 Como já dito anteriormente, não são comuns cursos de formação de ourives, e o 

conhecimento geralmente é passado do profissional para algum aprendiz que o ajuda na 

oficina, geralmente alguém da família. Grande parte desse conhecimento é empírico, e muitas 

vezes o método utilizado por um ourives é diferente do utilizado por outro. É comum eles 

utilizarem “usa mais ou menos cinco gramas” ou “dá fogo por mais ou menos 1 minuto”, não 

existe muito padrão, ou os padrões não são muito precisos.  

Tudo isso cria uma dificuldade para as empresas, pois a mão-de-obra é escassa, e a 

qualidade do produto varia com a habilidade e a motivação do profissional. Essa dependência 

de um profissional qualificado que existe em pequena quantidade no mercado já é uma grande 

desvantagem para a empresa. Além disso, a capacidade produtiva de um ourives é limitada e a 

produção não segue um padrão específico, acontecendo de o ourives fazer um modelo de 

aliança e, ao fabrica-lo novamente ele ficar diferente do anterior. 

Outra desvantagem desse processo é o uso excessivo de serras, lixas e limas. Cada 

etapa dessas gera um pó muito fino, e que facilmente se dispersa no ar, fica nas mãos, roupas 



54 

 

ou cabelo do ourives, no chão ou mesmo nas ferramentas; o que aumenta as perdas no 

processo. Como a matéria-prima é cara, esse fato tem muita importância.  

  

3.2. PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ALIANÇAS POR TORNEAMENTO 

 

 O processo de produção de alianças por torneamento utiliza, alem do motor de 

polimento, apenas três maquinas já descritas no capitulo 2: a centrífuga, a máquina de formar 

e o torno. A seguir será apresentado um fluxograma das etapas de fabricação de um par de 

alianças pelo processo por torneamento, e logo após cada passo será detalhado e comentado. 

 

 

 
 

Figura 38 – Fluxograma do Processo Produtivo de alianças por usinagem (Autor) 
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3.2.1. PREPARO DO MATERIAL 

 

 O preparo do material é semelhante ao do processo tradicional, a única diferença é que 

ao invés de as duas alianças serem trabalhadas juntas até certa parte do processo, no processo 

por torneamento cada unidade já começa a ser trabalhada separada, então já é necessário 

separar o ouro necessário para cada unidade do par na primeira etapa. 

 

3.2.2. ESCOLHA DO COPO PARA FUNDIÇÃO 

 

 A escolha do copo em que será despejado o ouro fundido depende de duas variáveis: a 

largura da aliança e o diâmetro interno dela. Tendo essas informações o ourives escolhe qual 

copo será adequado para a aliança a ser trabalhada. 

 Na figura abaixo é possível observar a diferença no formato dos copos. 

 

 
Figura 39 – Diversas opções de copo para fundição do ouro (Autor) 

 

3.2.3. FUNDIÇÃO 

 

 Nessa etapa é importante antes de fundir o ouro, aquecer o cadinho e o funil, para que 

a solidificação do ouro ocorra de maneira uniforme e com poucos defeitos. Feito isso, o 

ourives funde o metal que está depositado no cadinho, e, antes de virar no copo, aciona o 

motor que fará o copo girar, despejando em seguida o ouro. A aliança bruta retirada do copo é 

resfriada em água e segue para a próxima etapa. 
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(a)                                                                          (b) 

Figura 40 – (a) Aliança bruta fundida ainda no copo (b) Par de alianças após 

fundição (Autor) 

 

Nas figuras acima é possível observar uma peça do par após a fundição, e o par 

fundido. 

 

3.2.4. AJUSTE DA LARGURA DOS ROLOS DO LAMINADOR 

 

 Dependendo de cada par de alianças, o ourives vai ter que ajustar a largura dos canais 

dos rolos do laminador. Sempre a largura do canal deve ser maior do que a da aliança acabada, 

pois é necessário haver material para que a lateral da peça seja torneada. O recomendável é 

que a peça saia do laminador 0,5mm mais larga do que sua largura quando terminada. 

É muito importante que a largura do canal do rolo central móvel e dos rolos 

auxiliares sejam exatamente iguais, pois caso não sejam a aliança adquire um formato cônico 

ao sair desse processo e fica difícil o trabalho no torno, ocorrendo em alguns casos de perder a 

aliança e ter que recomeçar o processo desde a fundição. 

 

3.2.5. LAMINAÇÃO (MÁQUINA DE FORMAR) 

 

 Nessa etapa o ourives vai laminar a aliança até que ela adquira um diâmetro interno 

0,4 mm menor do que o diâmetro interno dela terminada. 
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 É necessária muita atenção do ourives ao laminar a aliança, pois se por algum 

descuido ele laminar alem do necessário e o diâmetro interno passar da medida ele perde a 

peça, e terá que fundir outra. 

 

 
Figura 41 – Aliança sendo laminada (Autor) 

 

 
Figura 42 – Par de alianças após passar pela maquina de formar (Autor) 

 

Nas figuras acima é possível observar a aliança entre os rolos sendo laminada, e o 

par após esse processo. 

 

3.2.6.  PREPARO DO EIXO ÁRVORE PRINCIPAL PARA TRABALHO INTERNO 

 

 Nessa etapa o ourives instala o varão para trabalho interno no eixo arvore principal do 

torno. 
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3.2.7. ESCOLHA DAS FERRAMENTAS PARA TRABALHO LATERAL E INTERNO 

 

 A ferramenta para trabalho lateral é sempre a mesma, uma reta de 11 mm. Já a interna 

varia conforme o formato interno da aliança, se a aliança é reta por dentro ou se é abaulada. 

Se abaulada, tem que escolher a ferramenta com a largura e raios especificados no pedido. 

 Nas figuras abaixo é possível observar as opções de ferramentas para trabalho no torno, 

e as ferramentas selecionadas para o par confeccionado no estudo, já instaladas no torno. 

 

 
Figura 43 – Ferramentas para trabalho no torno (Autor) 

 

 
Figura 44 – Ferramentas para trabalho lateral e interno instaladas no torno (Autor) 
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3.2.8. ESCOLHA DAS PINÇAS PARA TRABALHO INTERNO 

 

 O ourives, de acordo com a largura e a medida do aro da aliança, vai escolher a pinça 

que melhor vai prender a aliança ao torno. 

 

 
Figura 45 – Opções de pinças para trabalho interno e lateral (Autor) 

 

3.2.9. TORNEAMENTO DAS LATERAIS DA PEÇA 

 

 Nessa etapa o ourives vai trabalhar as laterais da peça. Inicialmente ele torneia uma 

lateral até que ela fique lisa, vira a aliança e trabalha a outra até que a peça atinja a largura 

especificada no pedido. O controle do avanço da ferramenta é feito pelo anel graduado que 

limita o movimento da sua alavanca. 

 Antes do toda operação de torneamento o ourives utilizando um pincel pequeno passa 

na peça e na ferramenta com uma mistura a base de querosene que permite que o corte ocorra 

mais facilmente e evita desgaste das ferramentas. 

 Aqui também é necessária muita atenção, pois se houver algum descuido e a 

ferramenta entrar mais do que o necessário, a peça é perdida e o processo tem que começar do 

inicio novamente.  

 Na figura abaixo é possível ver a lateral após torneada. 
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Figura 46 – Detalhe da lateral após ter sido torneada (Autor) 

 

3.2.10. TORNEAMENTO DA PARTE INTERNA 

 

 Nessa etapa o ourives vai retirar material internamente da aliança, até que ela adquira 

o diâmetro interno solicitado no pedido. Assim como no torneamento das laterais, é 

necessário atenção para não tornear além do diâmetro solicitado e perder a peça.  

Interessante observar que no processo artesanal o diâmetro interno é controlado 

medindo a aliança com o pau de medida, e no processo atual é medido com o paquímetro, o 

que confere uma precisão maior. 

Na figura abaixo é possível observar como as superfícies lateral e interna saem dessa 

etapa lisas, sem presença de qualquer defeito. 

 

 
Figura 47 – Detalhe do acabamento lateral e interno da aliança (Autor) 
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3.2.11. PREPARO DO EIXO ÁRVORE PARA TRABALHO EXTERNO 

 

 Para trabalhar a parte externa da aliança, o ourives tem que trocar o varão do eixo 

central para o que permite trabalho externo. 

 Se a cada par de alianças o ourives fizer o processo completo e só após terminar ele 

começar um par novo, o tempo de produção fica muito longo por conta de ajustes como esse. 

Geralmente o ourives trabalha internamente todos pares que ele tem que produzir para depois 

trocar o varão e tornear todos os pares por fora. 

 

3.2.12. ESCOLHA DA FERRAMENTA PARA TRABALHO EXTERNO 

 

 As ferramentas de trabalho externo que determinam o formato da aliança, elas podem 

ser retas ou abauladas, e se abauladas, de diversas larguras e raios de curvatura diferentes. O 

ourives nessa etapa seleciona a ferramenta referente ao modelo encomendado. 

 

3.2.13. ESCOLHA DA PINÇA PARA TRABALHO EXTERNO 

 

 Diferentemente da pinça para trabalho interno, nesse momento a largura da aliança não 

interfere na escolha, apenas sua medida interna. 

 
Figura 48 – Opções de pinças para trabalho externo (Autor) 

 

3.2.14. TORNEAMENTO EXTERNO 

 

 Para trabalhar a parte externa da aliança, o ourives tem que ter o cuidado da peça estar 

sempre na mesma posição da pinça ao ser torneada, e para isso ele instala um canhão em um 

dos carros paralelos ao eixo que vai guiar o local em que a aliança será trabalhada. Antes de 
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iniciar o avanço do carro lateral, ele com a alavanca avança o canhão até o ponto que ele toca 

a aliança, após isso trava a pinça no eixo arvore. Toda vez que ele retira a peça do torno para 

medição ele tem que fazer esse procedimento, para que a peça não seja torneada de forma 

irregular. 

 O procedimento de trabalho é semelhante ao já visto no torneamento lateral e interno, 

o ourives vai avançando a alavanca e retirando material até que o diâmetro externo esteja de 

acordo com o pedido.  

 Nas figuras abaixo é possível observar a aliança antes e após o torneamento, alem dos 

cavacos resultantes do processo. Importante observar que os cavacos produzidos na usinagem 

são bem maiores do que o pó resultante do processo tradicional, o que facilita a recuperação 

do material e ajuda a minimizar as perdas. 

 

 

         
(a)                                                                          (b) 

Figura 49 – (a) Aliança posicionada antes do trabalho (b) Aliança sendo torneada 

(Autor) 
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Figura 50 – Detalhe dos cavacos resultantes do processo (Autor) 

 

3.2.15. ACABAMENTO (POLIMENTO) 

 

 Essa etapa é idêntica ao ultimo passo do processo tradicional e é a única etapa do 

processo de produção por torneamento em que é inevitável uma pequena perda de material, 

que fica nas escovas ou dentro do caixote de polimento. 

 

   
(a)                                                                            (b) 

Figura 51 – (a) Par de alianças pronto, sem os defeitos identificados no processo 

tradicional  (b) Alianças acabadas, com aro interno perfeitamente circular (Autor) 
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3.2.16. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PRODUCAO POR 

TORNEAMENTO 

 

 Ao contrario do processo anterior, não é exigido nenhum conhecimento profundo em 

ourivesaria do funcionário para executar esse processo. É mais fácil treinar um funcionário a 

operar as máquinas do que ensina-lo a profissão de ourives, o que elimina a dependência de 

um funcionário muito qualificado, de uma mão-de-obra escassa. A capacidade produtiva 

também é muito maior, especialmente se forem confeccionados diversos modelos semelhantes, 

que não precisam de toda hora parar fazer os ajustes nas máquinas. 

 Outra grande vantagem é o baixo percentual de perda de material. A única etapa em 

que é inevitável que se perca um pouco de material é no polimento, onde parte do ouro fica 

nas escovas. Os cavacos resultantes do torneamento são grandes e podem facilmente ser 

recolhidos e fundidos novamente. 

 Um fato importante também é que nesse processo as peças são padronizadas, não 

existe variação de formato entre produtos do mesmo modelo, como acontece no processo 

artesanal. Alem disso é possível garantir essa padronização com instrumentos de medida, 

como o paquímetro, o que não era possível no processo anterior. É perceptível também o 

ganho de qualidade no acabamento do produto. 

 Vale ressaltar que o investimento inicial nas máquinas e ferramentas para produção 

por torneamento é bem maior do que o investimento em banca e ferramentas para produção 

artesanal, e cada modelo necessita de uma ferramenta de corte diferente, o que eleva ainda 

mais esse custo. 
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4. ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO 

Nesse capitulo serão analisados os indicadores de desempenho dos processos 

tradicional e por usinagem para posterior comparação. Para os dois processos foram coletados 

dados nos relatórios da empresa referentes aos períodos selecionados.  

 Todo pedido entregue pela oficina é inspecionado na empresa e são preenchidas fichas 

de verificação para a presença ou não de defeitos, tempo de produção, ocorrência ou não de 

retrabalho ou se foi entregue com atraso. A partir dessas fichas são montados os relatórios 

utilizados como base para essa etapa do estudo.  

 

4.1. INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO PRODUTIVO ARTESANAL 

 

  Para coleta dos indicadores de desempenho do processo artesanal foram analisadas as 

2212 unidades fabricadas no período de janeiro a dezembro de 2012. 

 

4.1.1. OBJETIVO QUALIDADE 

 

 No objetivo qualidade foram analisadas a ocorrência e o percentual dos defeitos 

mostrados nas alianças acabadas no item 3.1.15., além do percentual de retrabalho necessário 

realizado no período do estudo.  

  

Quadro 1 – Ocorrência de defeitos no processo artesanal para 2212 unidades  (Autor) 

Defeito Ocorrencia Percentual 
Formato Irregular 912 41% 

Furos na Superficie 1088 49% 
Bordas com marcas 521 24% 

Marca de solda evidente 1432 65% 
Peso fora do solicitado 327 15% 

Medidas Erradas 925 42% 
 

Analisando o quadro 1 é possível observar que das 2212 unidades de aliança 

entregues, 912 tinham formato irregular, 1088 apresentavam furos na superfície, 521 

apresentavam marcas nas bordas, 1432 apresentavam uma marca de solda muito evidente,327 

estavam fora do peso solicitado e 925 foram entregues com medidas erradas. 
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Quadro 2 – Ocorrência de necessidade de retrabalho no processo tradicional para as 

2212 unidades (Autor) 

Objetivo Qualidade 
Retrabalho Ocorrencia Percentual 

Solicitado pela Empresa 302 14% 
Dentro da Oficina 725 33% 

 

Fazendo uma analise do quadro 2, observa-se que das 2212 unidades entregues, 302 

voltaram para retrabalho solicitado pela empresa, e 725 foram refeitas na oficina, antes da 

entrega. 

 

4.1.2. OBJETIVO RAPIDEZ 

  

 Os indicadores do objetivo rapidez são: tempo médio de entrega para o cliente, o 

tempo de atravessamento (lead time) do pedido de um único par de alianças e do pedido com 

seis pares de alianças. 

 Os tempos médios de produção foram mensurados durante o período de estudo no 

setor de produção, e é uma media dos diversos tempos de produção medidos. 

  

Quadro 3 – Indicadores do Objetivo Rapidez no processo tradicional (Autor) 

Objetivo Rapidez  
Tempo médio de entrega 6 dias 

Tempo médio de Produção de 1 par 40 a 60 minutos 
Tempo médio de Produção de 6 pares 4 a 5 horas 

 

4.1.3. OBJETIVO CONFIABILIDADE 

 

 Os indicadores de confiabilidade são: percentual de atrasos e percentual de 

insatisfação dos clientes. 

 O número de pedidos atrasados está registrado na ficha de verificação que é 

preenchida após a entrega das peças. 

 Para analise do índice de satisfação dos clientes foram analisados o número de 

ocorrências em que o cliente ficou insatisfeito com o produto entregue e a peça teve que ser 

refeita. 
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 Analisando o quadro 4 é possível observar que das 2212 unidades entregues no 

período, 198 foram entregues com atraso, e 304 não satisfizeram a exigência dos clientes. 

 

Quadro 4 – Indicadores do Objetivo Confiabilidade no Processo Tradicional (Autor) 

Objetivo Confiabilidade 
 Ocorrência Total Percentual 

Pedidos atrasados 198 2212 9% 
Insatisfação dos clientes 304 2212 14% 

 

4.1.4. OBJETIVO FLEXIBILIDADE 

 

4.1.4.1. FLEXIBILIDADE DE PRODUTO E COMPOSTO 

 

 Como já exposto, o processo tradicional de produção depende da habilidade do 

profissional, portanto, quanto maior sua habilidade e experiência, maior a variedade de 

modelos ele é capaz de fazer. Cabe ressaltar que ao confeccionar duas vezes o mesmo modelo, 

nem sempre o segundo sai idêntico ao primeiro. 

 

4.1.4.2. FLEXIBILIDADE DE VOLUME 

 

 A capacidade de produção de um profissional é limitada, e o tempo de produção alto, 

o que dificulta qualquer flexibilidade no volume de entrega. Como indicador, para 

comparações, serão analisados a media do numero de vendas perdidas por não ser possível 

entregar o produto na data requisitada pelo cliente. 

 Esse índice reflete a quantidade de vezes em que o cliente esteve na empresa 

procurando um par de alianças com urgência e a empresa não foi capaz de atender esse pedido

  

Quadro 5 – Indicador Objetivo Flexibilidade de Volume do Processo Tradicional (Autor) 

Objetivo Flexibilidade de Volume 
Percentual médio de pedidos negados por não conseguir 

entregar a tempo 10% 
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4.1.4.3. FLEXIBILIDADE DE ENTREGA 

 

Como indicador para o objetivo flexibilidade de entrega foi analisado o percentual de 

peças das 2212 que foram entregues antes do tempo médio de entrega normal de seis dias 

solicitado pela empresa para o cliente.  

 

Quadro 6 – Indicadores de Flexibilidade de Entrega do Processo Tradicional (Autor) 

Flexibilidade de Entrega  
Tempo de Entrega Ocorrência Percentual 

6 dias (Dia combinado) 1734 78% 
5 dias 202 9% 
4 dias 112 5% 
3 dias 84 4% 
2 dias 48 2% 
1 dia 32 1% 

No mesmo dia da venda 0 0% 
 

Através de analise do quadro 6, observa-se que das 2212 unidades entregues no 

período, 1734 foram entregues no prazo normal de seis dias solicitado pela empresa, 202 

foram entregues com um prazo de cinco dias, 112 com prazo de quatro dias, 84 foram 

entregues em três dias, 48 em dois dias, 32 com prazo de um dia, e nenhuma foi entregue no 

mesmo dia da venda. 

 

4.1.5. OBJETIVO CUSTO 

 

 Os indicadores do objetivo custo são: Produtividade (Output/Input), percentual de 

perda de matéria prima, quantidade de material necessário para produção, e lucratividade. 

A produtividade e percentual de perdas são analisados da seguinte maneira: o 

material a ser trabalhado para fabricação é pesado antes de ser trabalhado, e após o processo 

as peças acabadas são pesadas junto com o material resultante (pós, pedaços serrados e 

cavacos) e a diferença entre o que entrou no processo (Input) para o que saiu (Output) são as 

perdas. 
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Quadro 7 – Indicadores do Objetivo Custo do Processo Tradicional (Autor) 

Objetivo Custo 
Produtividade 95% 

Percentual de perda de matéria prima 5% 
Quantidade de material necessário para 

produção 
2 a 4 gramas a mais que o produto 

acabado 
Lucratividade 50% 

 

 Alguns comentários são interessantes no objetivo custo. Como já dito anteriormente, 

por gerar um resíduo muito fino e o produto final ter que passar por um polimento pesado, a 

perda no processo é alta (5%).  

 Outro índice interessante é a quantidade de material necessário para produção de um 

par de alianças. Como o conhecimento é empírico não existe uma formula ou qualquer tipo de 

proporção utilizado. Quando questionado o quanto de material ele utiliza para produção de 

um par, o ourives diz “uns dois gramas a mais para as alianças mais leves e uns quatro para 

um par mais pesado”.  

 O indicador de lucratividade analisa apenas o percentual do preço de venda em cima 

do preço de custo da matéria prima, exclui custos com mão de obras, aluguel, etc., e é usado 

apenas como forma de comparar a percepção de valor do produto pelo cliente. Como esse 

método de produção é muito utilizado, e possui diversos problemas de qualidade, possui 

pouco diferencial para justificar uma percepção de valor maior pelo cliente. 

 Outro fato muito importante no objetivo custo, mas que não serão expostos 

indicadores é o do salário dos profissionais. Como a mão-de-obra é escassa, um bom ourives 

tem um grande poder de barganha na hora de exigir um salário ou outras vantagens, e a 

empresa pode acabar ficando muito dependente do profissional, pois na ausência dele, o 

conhecimento não está na empresa, e sim com o ourives. Esse fato é de grande relevância no 

objetivo custo.  

 

4.2. INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO PRODUTIVO POR 

USINAGEM 

 

Para coleta dos indicadores de desempenho do processo de produção por usinagem 

foram analisadas as 988 unidades fabricadas no período de janeiro a junho de 2013. 
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4.2.1. OBJETIVO QUALIDADE 

 

 Os defeitos ocorrentes no processo tradicional foram eliminados no processo por 

torneamento. Não é utilizada solda, o formato é sempre perfeito, e todas pequenas 

imperfeições não ocorrem mais. O único defeito que ainda pode ocorrer, mas com uma 

freqüência muito menor são os problemas com medidas, que podem ser decorrentes de uma 

medição errada do dedo do cliente na hora da encomenda, pois uma vez que o paquímetro 

substitui o “pau de medida”, a medida do diâmetro interno é muito mais precisa.  

 

Quadro 8 – Ocorrência de defeitos no processo por torneamento para as 988 unidades (Autor) 

Objetivo Qualidade 
Defeito Ocorrencia Percentual 

Formato Irregular 0 0% 
Furos na Superficie 0 0% 
Bordas com marcas 0 0% 

Marca de solda evidente 0 0% 
Peso fora do solicitado 0 0% 

Medidas Erradas 36 4% 
 

Quadro 9 – Ocorrência da necessidade de retrabalho no processo por usinagem para 

as 988 unidades (Autor) 

Objetivo Qualidade 
Retrabalho Ocorrência Percentual 

Solicitado pela Empresa 0 0% 
Dentro da Oficina 48 5% 

 

 É interessante registrar que logo após a implementação do novo processo, o percentual 

de retrabalho era bem maior, pois freqüentemente os profissionais erravam e “perdiam a 

aliança”, torneando ou laminando alem da medida desejada. Ao contrario do processo anterior, 

onde um erro não faz perder todo o trabalho e existem maneiras de se recuperar, na produção 

por torneamento se a peça for torneada alem do solicitado não existe maneira de recuperá-la.  

Não foi necessário muito tempo até que os profissionais se adaptassem ao novo processo e 

esse percentual diminuísse, chegando a um percentual de retrabalho bem menor que do 

processo artesanal, pois a ocorrência de defeitos que exigiam a confecção de um novo par 

deixou de existir. 
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4.2.2. OBJETIVO RAPIDEZ 

   

Os indicadores foram colhidos da mesma maneira do processo artesanal, medindo o 

tempo de produção na oficina.  

 

 

Quadro 10 – Indicadores do Objetivo Rapidez do processo por usinagem (Autor) 

Objetivo Rapidez 
Tempo médio de entrega 4 Dias 

Tempo médio de Produção de 1 par 20 a 30 minutos 
Tempo médio de Produção de 6 pares 1 1/2 a 2 horas 

 

4.2.3. OBJETIVO CONFIABILIDADE 

  

Os indicadores do objetivo confiabilidade também foram coletados da mesma 

maneira para os dois processos, com o preenchimento das fichas de verificação no momento 

da entrega das peças da oficina para a loja e o número de ocorrências de insatisfação dos 

clientes. 

Quadro 11 – Indicadores do Objetivo Confiabilidade do processo por usinagem (Autor)  

Objetivo Confiabilidade 
  Ocorrência Total Percentual 

Pedidos Atrasados 22 988 2% 
Insatisfação dos clientes 0 988 0% 

 

4.2.4. OBJETIVO FLEXIBILIDADE 

 

4.2.4.1. FLEXIBILIDADE DE PRODUTO E COMPOSTO 

 

 Ao contrario do processo anterior, não são possíveis, com as ferramentas já existentes, 

confeccionar novos modelos. Para cada modelo novo é necessária a aquisição de uma 

ferramenta nova de corte, como o novo formato desejado. 
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4.2.4.2. FLEXIBILIDADE DE VOLUME 

 

 Como o tempo de produção foi reduzido, a empresa agora é capaz, de no mesmo 

período de tempo entregar uma quantidade maior de pedidos, o que proporciona uma 

capacidade de atender a um aumento do volume de produção. 

Cabe ressaltar que o percentual zerado se refere apenas ao período estudado, não 

significando que o processo sempre atenderá toda demanda. 

 

Quadro 12 – Indicador Objetivo Flexibilidade de Volume do processo por usinagem 

(Autor) 

Objetivo Flexibilidade de Volume 
Percentual médio de pedidos negados por não conseguir 

entregar a tempo 0% 
 

4.2.4.3. FLEXIBILIDADE DE ENTREGA 

 

 Pelos mesmos motivos listados no item anterior, foi possível atender a prazos mais 

curtos com uma maior frequência. 

 

Quadro 13 – Indicadores de Flexibilidade de Entrega do processo por usinagem (Autor) 

Flexibilidade de Entrega  
Tempo de Entrega Ocorrência Percentual 

4 dias  254 26% 
1 dia antes 424 43% 
2 dias antes 182 18% 
3 dias antes 86 9% 

No mesmo dia da venda 42 4% 
 

4.2.5. OBJETIVO CUSTO 

 

 Como já citado, a única etapa em que é inevitável a perda de material é no polimento, 

antes dessa etapa é possível trabalhar com zero perda.  

 A coleta dos indicadores foi realizada da mesma maneira já explicitada nos 

indicadores do processo tradicional. 
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Quadro 14 – Indicadores Objetivo Custo do processo por usinagem (Autor) 

Objetivo Custo 
Produtividade 99 a 99,5% 

Percentual de perda de matéria prima 0,5% a 1%  
Quantidade de material necessário para 

produção O dobro do peso final da aliança  
Lucratividade 100% 

 

 

  Uma desvantagem do processo por torneamento é que é necessário trabalhar com mais 

material. Enquanto no processo tradicional o ourives trabalha com “dois gramas a mais que o 

peso final do par”, no processo por torneamento é necessário o dobro de peso que a aliança 

terá depois de acabada.   

  Outro indicador importante foi o da lucratividade. Foi possível passar para o cliente a 

percepção de “produto de fabrica”, mas com um preço mais baixo que do mercado. 

 Importante também ressaltar que nesse processo o poder de barganha de salário do 

ourives diminui, pois não são necessários anos de treinamento para operar as máquinas, o que 

diminui a grande dependência que se existia do profissional. 

 

4.3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS 

PROCESSOS ARTESANAL E POR USINAGEM 

 

O estudo permite, após a analise dos dois processos produtivos apresentar as 

seguintes conclusões, que serão analisadas de acordo cada critério dos objetivos de 

desempenho da produção, sugeridos por Slack (2002). 

 

4.3.1. OBJETIVO QUALIDADE 

 

 O processo por torneamento eliminou em 100% os pequenos defeitos de qualidade 

resultantes do processo tradicional. O único problema que ainda persistiu, mas em percentual 

bem menor foram os de medida, pois eles não dependem exclusivamente do processo de 

produção, mas da tomada dessas medidas por outros funcionários. Junto com os defeitos, 

também foi reduzida a necessidade de retrabalho por conta desses defeitos. 
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Quadro 15 – Comparativo dos indicadores do Objetivo Qualidade (Defeitos) (Autor) 

Objetivo Qualidade 

Defeito 
Processo 

Tradicional 
Processo 

por torneamento 
Formato Irregular 41% 0% 
Furos na superfície 49% 0% 
Bordas com marcas 24% 0% 

Marca de solda evidente 65% 0% 
Peso fora do solicitado 15% 0% 

Medidas erradas 42% 5% 
 

Quadro 16 – Comparativo dos indicadores do Objetivo Qualidade (Retrabalho) (Autor) 

Objetivo Qualidade 

Retrabalho 
Processo 

Tradicional 
Processo 

por Torneamento 
Solicitado pela empresa (devolvido 
para oficina após entrega) 14% 0% 

Dentro da Oficina 33% 5% 
 

4.3.2. OBJETIVO RAPIDEZ 

  

 O tempo de produção foi reduzido pela metade, para apenas um par de alianças. Se 

comparado o tempo de produção de uma serie de pares de alianças esse tempo se reduz ainda 

mais.  

No processo tradicional o ourives tem que finalizar um par, para então começar outro. 

No processo por torneamento o profissional pode fazer uma pequena produção em série. 

Funde todas as alianças, passa todas elas no laminador, torneia todas as laterais e interiores e 

depois torneia todas externamente, ganhando bastante tempo em escala.  

O tempo médio de entrega também foi reduzido em 33,3% (de 6 para 4 dias), pois não 

se tem mais a necessidade de um profissional específico encarregado de fabricar as alianças. 

Como a qualidade do produto não depende tanto do profissional que está operando as 

maquinas, se o encarregado da produção estiver ocupado em outra atividade outro funcionário 

pode substituí-lo, o que não era possível no processo tradicional. 

O tempo de entrega ainda é longo se comparado com o tempo médio para produção do 

par, mas isso se deve ao tamanho da fila de produção.  
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Quadro 17 – Comparativo dos indicadores do Objetivo Rapidez (Autor) 

Objetivo Rapidez 
Processo 

Tradicional 
Processo 

por Torneamento 
Tempo Médio de Entrega 6 dias 4 dias 

Tempo Médio de Produção de 1 par 
40 a 60 

minutos 
20 a 30 

minutos 

Tempo Médio de Produção de 6 pares 4 a 5 horas 
1 1/2 a 2 

horas 
 

 

4.3.3. OBJETIVO CONFIABILIDADE 

 

 Com os defeitos praticamente eliminados, reduzindo a necessidade de retrabalho e o 

prazo de entrega reduzido, o número de atrasos também caiu significativamente, e o 

percentual de clientes insatisfeitos com a qualidade também foi zerado, enquanto durou o 

estudo.  

 

Quadro 18 – Comparativo dos Indicadores do Objetivo Confiabilidade (Autor) 

Objetivo Confiabilidade 
Processo 

Tradicional 
Processo por 

Torneamento 
Percentual de Pedidos Atrasados 9% 2% 

Percentual de Clientes Insatisfeitos 14% 0% 
 

 

4.3.4. OBJETIVO FLEXIBILIDADE 

 

4.3.4.1. FLEXIBILIDADE DE PRODUTO E COMPOSTO 

 

 No processo tradicional é possível para o ourives, com as ferramentas que ele dispõe, 

criar novos modelos de alianças, embora não exista um padrão bem definido e peças do 

mesmo modelo apresentarem formato ligeiramente diferentes umas das outras. 

 No processo por torneamento isso não é possível, pois para cada modelo novo é 

necessária aquisição uma ferramenta de corte diferente. 
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4.3.4.2. FLEXIBILIDADE DE VOLUME 

 

 Com um menor lead time, e a possibilidade de mais funcionários operarem o processo 

de produção por torneamento, a empresa se tornou capaz de se adaptar a períodos de maior 

demanda, o que não era possível no processo tradicional. 

 Cabe ressaltar que o numero de pedidos negados (0%) é referente ao período estudado, 

não significa que o processo sempre atenderá a demanda. 

 

Quadro 19 – Comparativo dos Indicadores de Flexibilidade de Volume (Autor) 

Objetivo Flexibilidade 
Processo 

Tradicional 
Processo 

por Torneamento 
Percentual Médio de pedidos negados 

por não conseguir entregar a tempo 10% 0% 
 

 

4.3.4.3. FLEXIBILIDADE DE ENTREGA 

  

 Pelos mesmos motivos listados no item anterior, foi possível para a empresa atender a 

pedidos mais urgentes dos clientes. 

 

Quadro 20 –  Comparativo dos Indicadores de Flexibilidade de Entrega (Autor) 

Flexibilidade de Entrega 

 
Processo 

Tradicional 
Processo por 

Usinagem 
6 dias 78% - 
5 dias 9% - 
4 dias 5% 26% 
3 dias 4% 43% 
2 dias 2% 18% 
1 dia 1% 9% 

No mesmo dia da 
venda 0% 4% 
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4.3.5. OBJETIVO CUSTO 

 

 No processo de produção por torneamento é necessária uma quantidade maior de 

material para produção do par de alianças, porém, praticamente todo material usado é 

recuperado. Enquanto no processo tradicional se trabalha com uma perda em média de 5%, no 

processo de produção com uso do torno, é possível chegar a 0% antes do polimento e 0,5% 

após o polimento. Como a matéria prima principal do produto estudado é o ouro, essa 

economia de quase 5% é extremamente importante. 

 Outro aspecto que abordamos é a questão do salário do profissional. O processo de 

produção por torneamento elimina a dependência do profissional habilidoso e que pode cobrar 

altos salários por isso. 

 O processo de produção por torneamento, ao melhorar todos os outros objetivos de 

desempenho da produção comentados anteriormente: qualidade, rapidez e flexibilidade; 

permite também à empresa cobrar um preço de venda maior, pois o cliente consegue perceber 

o valor do produto oferecido. Tal fato pode ser comprovado comparando o percentual de lucro 

sobre o preço da matéria prima com que a empresa trabalhava antes e o que passou a ser 

trabalhado após a troca do processo de produção, sem perdas significativas nas vendas. 

 

Quadro 21 – Comparativo dos Indicadores do Objetivo Custo (Autor) 

Objetivo Custo 
Processo 

Tradicional 
Processo 

por Torneamento 
Produtividade 95% 99 a 99,5% 

Percentual de Perda de 
Matéria Prima 5% 0,5 a 1% 

Quantidade de Material 
necessário para produção 

2 a 4 gramas a 
mais que o produto 

acabado 
O dobro do 

peso final da aliança 
Lucratividade 50% 100% 
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5. CONCLUSOES 

Após estudo dos processos e análise dos indicadores de desempenho do processo 

propostos, conclui-se que ao substituir o processo produtivo artesanal pelo processo por 

usinagem: 

 Foram eliminados em 100% os defeitos de formato irregular, furos na 
superfície das peças, bordas com marcas, marca de solda evidente e peso fora 
do solicitado. O percentual de medidas entregues erradas caiu de 42% para 
5% 

 

 O índice de retrabalho solicitado pela empresa foi reduzido de 14% para 0% no 
período estudado, e o retrabalho realizado na oficina foi reduzido de 33% 
para 5%. 

 

 O tempo de produção foi reduzido pela metade para a produção de um par de 
alianças, e em mais de 60% se analisadas a produção de um lote de seis pares. 

 

 O tempo de entrega para o cliente final foi reduzido de 6 para 4 dias. 

 

 O percentual de pedidos atrasados caiu de 9% para 2%, e o percentual de 
clientes insatisfeitos de 14% para 0% no período estudado. 

 

 O formato das peças produzidas segue um padrão, e não é possível sair desse 
padrão sem a aquisição de novas ferramentas. 

 

 Foi possível para a empresa atender a uma maior variação de volume de 
demanda, com o percentual de pedidos negados por não conseguir atender ao 
prazo de urgência do cliente caindo de 10% para 0%. 

 

 A empresa se tornou mais capaz de atender a pedidos urgentes, para entrega até 
no mesmo dia da venda. 
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 É necessário o uso de mais material para produção, porem as perdas de 
material no processo produtivo caíram de 5% para 0,5%. 

 

 Foi reduzida a dependência do ourives. 

 

 A empresa conseguiu agregar maior valor ao produto final e aumentar a 
lucratividade sobre o valor da matéria prima. 

 

 Importante ressaltar que existe o investimento das máquinas e ferramentas para 
implantação do processo produtivo por torneamento, bem mais elevado do 
que o custo das ferramentas para fabricação no processo artesanal. 

 

 

5.1. SUGESTAO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Estudo to tempo necessário para retorno (payback) do investimento realizado nas 
máquinas e ferramentas para produção por torneamento. 

 

 Estudo da necessidade da etapa de laminação no processo de torneamento. 

 

 Estudo da diferença do trabalho de torneamento em alta e baixa rotação, e da 
inclinação da ferramenta de ataque em relação à peça.  
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