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What’s something most people don’t know about your job? It’s the only business in the world conducted on trust. You sell 1 to 5 million dollars
just on the telephone, without even a signature.

A diamond dealer’s most valuable asset? Reputation. Yes, you need a sense of artistic value and a knack for design, but the most essential part is integrity.
You can’t survive without it.

What has doing business in Hong Kong taught you about the Asian market? It’s one of the strongest in the world. Every day, there are new
millionaires and new businesses. Asians are very investment-conscious. Diamonds are safer and more profitable than money in a bank.

All-time favorite purchase? Most recently, a 100+ ct. D FL. Incredible brilliance and scintillation. Such a beauty. People fell down when they saw it.

Did it arrive with a grading report? Ha, ha. GIA, of course. What responsible businessman, with a good reputation and name, would sell a diamond
without a GIA report?

Why is a GIA evaluation so important to one’s reputation? It’s the most reliable, authentic, dependable gem institute in the world. People know
that, especially in the Far East. Remember what I said about reputation? A GIA report is crucial.

Business words to the wise? Selling is an idea game. The more knowledge you have, the more confidence you feel.

GIA gratefully acknowledges those who, for 80 years, have used our resources to

further world expertise in gems. Invest in your success at WWW.GIA.EDU

EPHRAIM ZION of Dehres Limited handles

more diamonds in a day than most people see in a lifetime.

Here he discusses the power of reputation, global diamond

investment and why a GIA report is vital to any business built on integrity.
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CLASSIFICAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE 

DIAMANTES EM BRUTO E 
LAPIDADOS

O  curso  em  Classificação,  Planeamento  e  Avaliação  de  Diamantes  em  Bruto  |  Rough  Diamond  Sorting  

and  Planning  " PERITO DIAMANTÁRIO" é  um  curso  NANDOVA DIAMONDS, empresa 

consolidada no ramo de comércio, importação e exportação de diamantes, gemas e metais preciosos. Com o 

intuito de treinar e formar novos profissionais no segmento, esta ministrando cursos práticos em Diamantes.
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- Formar	  “PERITOS”	  em	  classificação	  e	  planeamento	  de	  diamantes	  em	  bruto;

- Capacitar	   o	   aluno	   para	   a	   compreensão	   das	   técnicas	   de	   manipulação	   dos 

diamantes	   em bruto	   com	   o	   objetivo	   de	   os	   classificar	   quanto	   à	   sua	   qualidade, 

tamanho,	   forma,	   cor	   e adequabilidade	  às	  diferentes	  possibilidades	  de	  corte, 

clivagem	  e	  serragem;

- Familiarizar	   o	   aluno	   com	   as	   nomenclaturas	   técnicas	   relacionadas	   com	   os 

diamantes	   em bruto;

- Capacitar	  o	  aluno	  para	  a	  avaliação	  do	  potencial	  de	  um	  diamante	  em	  bruto;

- Preparar	  o	  aluno	  com	  as	  ferramentas	  e	  técnicas	  necessárias	  para	  fazer	  o 

planeamento de	  diamantes	  em	  bruto	  com	  o	  objectivo	  de	  maximizar	  o	  seu	  valor;

- Permitir	   ao	   aluno	   compreender	   os	   processos	   de	   transformação	   de	   diamantes 

em	   bruto para	  diamantes	  lapidados;

- Capacitar	  o	  aluno	  para	  a	  utilização	  de	  ferramentas	  de	  preços	  de	  diamantes;

- Compreender	  a	  importância	  do	  Processo	  de	  Kimberley;

- Saber	  analisar	  o	  mercado	  internacional dos diamantes;

- Familiarizar	  os	  formandos	  com	  a	  legislação	  para	  os	  diamantes	  em	  bruto;

- Compreender	   o	   processo	   de	   licenciamento	   de	   empresas	   para	   importar	   e 

exportar diamantes	  em	  bruto;	  
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Não se tem a pretensão de fazer deste curso um 
guia completo. A leitura de apenas um 
livro ou a presença em apenas um curso de 
aperfeiçoamento não o habilitará a ser um 
profissional da área. Aconselha-se a todos os 
interessados no curso prático, para se 
aprofundarem no assunto e no manuseio dos 
instrumentos gemológicos e nas gemas.

Existem no Brasil excelentes Cursos e 
Instrutores Além dos Grandes Centros de 
Estudos e de Tecnologias como o CETEM 
(Antiga Lapege), UFES (Universidade Federal 
do Espirito Santo) e os centros laboratoriais 
independentes como o IBGM (Instituto 
Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos) e o 
Próprio GIA (Gemological Institute Of 
America).

As informações contidas neste curso são fruto 
de anos de comércio, pesquisa, estudos e 
trabalho árduo, mas podem eventualmente 
ocorrer erros no decorrer dos cursos e 
comentários, críticas e sugestões são bem 
vindas. 
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- Compreender	   o	   processo	   de	   importação	   de	   diamantes	   em	   bruto

(Processo	   Aduaneiro	   e KPC) ;

- Capacitar	  os	  formandos	  com	  as	  ferramentas	  e	  técnicas	  	  necessárias

para	  compreender	  um relatório	  de	  diamantes	  em	  bruto	  emitido	  por

Perito e classificador e avaliador	  do	  KPC.

Plano	  de	  estudos	  

O	   programa	   do	   curso	   de Perito	   apresenta	   uma	   estrutura	   

múltipla	   de	   sessões	   presenciais,	  de	  tipo	  teórico	  e	  teórico prático.	  

Conteúdo	  programático MACRO	  

1. Introdução	  aos	  Rough	  Diamonds;

2. Morfologia	  dos	  Rough	  Diamonds;

3. Rough	  Diamonds:	  Classificação;

4. Avaliação	  de	  Rough	  Diamonds;

5. Avaliação	  prática	  de	  Rough	  Diamonds;

6. Processo	  de	  Kimberley;

7. Legislação	  de	  diamantes	  em	  bruto;

8. Licenciamento	  de	  empresas	  para	  importação	  e	  exportação	  de
diamantes	  em	  brutos;

9. Processo	  de	  importação	  de	  diamantes	  em	  bruto	  (alfândega	  e	  KPC) ;

10. Relatório	  de	  diamantes	  em	  bruto	  emitido	  por	  Perito e classificador
avaliador	  do	  KPC.
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Figure 1 e 2. Diamante 
Natural a uma ampliação de 
10X. Detalhe da inscrição a 
Laser do GIA na cintura do 
diamante.
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CURSO PERITO EM DIAMANTES

Público Alvo
1. Gemólogos;

2. Geólogos;

3. Engenheiros de minas;

4. Empresas ligadas ao setor mineiro;

5. Indivíduos com formação na área gemológica e
diamantífera;

6. Gestores de fundos de investimento;

7. Gestores de ativos;

8. Joalheiros;

9. Peritos de companhias de seguros;

10. Público em geral e entusiastas da área diamantífera.
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CURSO PERITO EMDIAMANTES NANDOVA INVESTIMENTOS                 2021       

Figure 5 e 6 e 7. Fotomicrografia de Inclusões de Cristais, Linhas de Germinação e Clivagem.
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Condições de acesso ao Curso
Formulário de Inscrição, Curriculum Vitae, Cópia de Documento de identidade RG/

CNH, Cópia do Comprovante de Residência em nome. FORMULÁRIO AQUI.

As inscrições deverão ser feitas em até 7 dias úteis antes do início do curso. 

Os candidatos serão admitidos por decisão superior, sob proposta do coordenador, 

após processo de avaliação documental. 

Data: ( CONSULTAR O CALENDÁRIO NO SITE 
WWW.2021.NANDOVA.COM.BR)

Valor do Investimento: R$ 9.800,00. (Pesquisar no site por descontos)
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Figure 11 e 12 e 13. A esquerda entrada do DMCC em Dubai. No centro observação microscópica a 100x de trigonos 
(Característica Extrena Natural de Diamantes em Bruto. A direita uma demonstração gráfica de prospecção de 
Georreferenciamento de Chaminés Kimberliticas.
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Formulário de Inscrição CLIQUE ABAIXO: 
https://goo.gl/forms/zxt4nfIFrmWLtTkw2

Inscrições	   com	   pagamento	   ANTECIPADO até	   6 dias úteis antes do curso 

DESCONTO DE 20%

Caso	  não	  haja	  o	  número	  mínimo	  de	  alunos	  necessário	  para	  a	  abertura	  do	  curso,	  o	  

mesmo	  não	  será	  realizado	  na	  data	  indicada,	  sendo	  apresentada	  nova	  data.	  Caso	  o	  

aluno	  o	  pretenda,	  o	  valor	  já	  pago	  será	  devolvido.	  

Forma	  de	  Pagamento	  

Pagamento	  realizado	  através	  de	  transferência	  VIA PIX.	  

Certificado	  

Diploma	   conferente	   de	   especialização	   de “PERITO 

DIAMANTPARIO”	  emitido	  pela	  NANDOVA INVESTIMENTOS.

CURSO perito em DIAMANTES
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