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Resumo 

 

Este trabalho possui o objetivo de identificar e analisar as oportunidades e desafios no 

mercado de trabalho para o Bacharel em Gemologia, no setor joalheiro do município de 

Vitória/ES. A gemologia enquanto ciência se dedica ao estudo das gemas e matérias 

gemológicos, incluindo-se sua identificação, análise e classificação. O profissional que atua 

nessa área é denominado gemólogo e estuda a natureza, classificação, propriedades, 

obtenção, tratamento e uso das gemas e rochas ornamentais, bem como seus substitutos e 

imitações. No trabalho é apresentada uma breve síntese sobre os objetivos do Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Bacharelado em Gemologia pela Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES) e uma contextualização do setor de gemas e joias no Brasil caracterizando a 

Cadeia Produtiva de Gemas, Joias e Afins e identificando as empresas do setor joalheiro do 

Município de Vitória/ES a fim de obter dados relativos ao mercado de trabalho para os 

bacharéis em gemologia. A metodologia utilizada foi por meio de pesquisas primárias e 

secundárias. Os dados primários foram levantados em pesquisa de campo com aplicação de 

um questionário no setor joalheiro e um questionário aos bacharéis em Gemologia de forma a 

analisar os resultados obtidos. Concluiu-se que há um campo a ser explorado em relação ao 

desenvolvimento de pesquisas ao longo de todos os elos da cadeia produtiva no município de 

Vitória/ES. Em termos de desafios, a inexistência de uma regularização e registro em conselho 

nacional e regional da profissão é uma provável barreira para a inserção do gemólogo ao longo 

de toda cadeia produtiva de gemas, joias e afins, assim como a falta de obrigatoriedade destes 

profissionais nas organizações públicas ou privadas atuantes no setor. E se tratando de 

oportunidades, notou-se a possibilidade de abertura de seu negócio próprio e a atuação do 

profissional no ramo de ourivesaria. E como sugestão, a criação de APL de Gemas e Joias no 

qual possibilitaria um desenvolvimento de uma infraestrutura desse segmento para alavancar o 

setor joalheiro capixaba. 
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