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Os designers da nuwarocks.com usam 
o CorelDRAW Graphics Suite para criar moldes 2D

 de cera precisos para colares personalizados.
Conquistando uma vantagem com-
petitiva com a ajuda do CorelDRAW®
Nuwarocks.com é um varejista, designer, fabricante e 
distribuidor atacadista on-line de bijuteria. Como 
parceiro de marca autorizado da SWAROVSKI® 
ELEMENTS, a maioria dos cristais usados nas bijuterias 
de prata da NUWAROCKS são provenientes da 
SWAROVSKI® ELEMENTS. Para corresponder à 
qualidade genuína e ao corte desses cristais, a 
NUWAROCKS está sempre em busca de uma melhor 
maneira de criar moldes mais precisos para ajustar os 
cristais de forma mais eficiente e evitar que caiam.

Com sede em Yilan County, Taiwan, a empresa realizou, 
recentemente, uma revisão interna dos seus processos 
de negócios e de fabricação para posicionar-se de 
maneira diferenciada em um mercado competitivo. 
Eles concluíram que eram necessárias mudanças, tanto 
no design quanto na produção das bijuterias.

Para facilitar a transformação de seus negócios, eles 
procuraram uma solução de software que, além de 
agilizar seus processos de design, também 
automatizasse e facilitasse o processo de fabricação. 
Depois de uma análise minuciosa das soluções 
disponíveis, eles escolheram o CorelDRAW® Graphics 
Suite e estão totalmente satisfeitos com os resultados.

O desafio
“No setor de bijuteria, a concorrência está ficando cada 
vez mais acirrada”, explica Tse-Ming Chiang, gerente 
executivo de e-Commerce e aliança de marcas da 
nuwarocks.com. “Percebemos que gastávamos muito 
tempo na criação de moldes precisos e que poderíamos 
economizar tempo e dinheiro se trocássemos o método 
artesanal por um método mecanizado.”

Obviamente, uma mudança radical como essa nos 
nossos negócios, em tempo real, não acontece sem 
desafios. “Sabíamos que a nossa escolha de software 
afetaria nossos designers, bem como nossos 
fornecedores”, afirmou ele. “Assim, queríamos uma 
solução que fosse fácil de usar, para o treinamento dos 
nossos designers internos, assim como de nossos 
fabricantes.”

Produtos como o Adobe® Illustrator®, o JewelCAD e o 
AutoCAD® são populares no setor de bijuteria, mas os 
chefes de projetos da nuwarocks.com queriam uma 
solução mais flexível. “Os nossos designers estavam 
familiarizados com o Illustrator, mas ele era limitado 
em termos de compatibilidade”, afirma Ishtar Hsu, 
subgerente de desenvolvimento de produtos.

“Uma vez que nossos designs são feitos 
principalmente em 2D, tanto o JewelCAD quanto o 
AutoCAD foram considerados muitos sofisticados 
para as nossas necessidades”, continua ela. “Além 
disso, não queríamos escolher uma solução com uma 
curva de aprendizagem exorbitante.”

A solução
“O que primeiro chamou a nossa atenção no CorelDRAW 
Graphics Suite foi o fato de ser o único software 
disponível que oferecia uma ampla compatibilidade com 
formatos de arquivo, o que era essencial para a 
fabricação. Além disso, a flexibilidade do CorelDRAW nos 
permite reutilizar designs existentes.”



Feita a escolha do software, a empresa empreendeu 
um plano de implementação ambicioso de quatro 
fases. Ele começou com um mês de treinamento 
interno no CorelDRAW para os seus designers, que 
incluiu a preparação de um manual de 
procedimento operacional padrão (SOP) que 
poderia ser distribuído aos fabricantes.

“Sabíamos que um dos nossos desafios seria 
convencer os nossos fornecedores do valor do 
CorelDRAW em relação ao Illustrator e ao 
JewelCAD”, afirmou Timothy Chiang, gerente 
executivo de fabricação e atacado.

Os designers da nuwarocks.com acharam 
imediatamente que o CorelDRAW tinha uma 
interface muito fácil de usar, o que ajudou a facilitar 
a transição. “O CorelDRAW simplesmente se 
destacou no trabalho de design 2D”, explica Ishtar 
Hsu. “Ele aumentou a nossa capacidade de criar 
moldes para peças como brincos e colares 
personalizados.”

“E, como seria de esperar”, exclamou Timothy 
Chiang, “Em pouco tempo convencemos nossos 
fornecedores. Agora eles acham que o CorelDRAW 
Graphics Suite é a melhor ferramenta para a criação 
de moldes de cera 2D precisos.”

Os resultados
Concluídas as fases de avaliação, de treinamento e 
de desenvolvimento, a próxima etapa foi o 
lançamento de novas peças para venda no site 
nuwarocks.com e para distribuição para clientes 
atacadistas. Entre as peças estavam tornozeleiras, 
pulseiras, braceletes e colares personalizados.

A nuwarocks.com lançou, recentemente, uma série de 
bijuterias novas e personalizadas que foram 
criadas com o CorelDRAW Graphics Suite.

As peças criadas com o CorelDRAW se tornaram 
rapidamente as mais vendidas e, o mais importante, 
as margens de lucro aumentaram graças ao menor 
tempo de produção e à redução dos custos.

As peças de bijuteria personalizadas que foram desenvolvidas
 com o CorelDRAW Graphics Suite rapidamente se tornaram

 as mais vendidas no site nuwarocks.com.

“O CorelDRAW superou as nossas expectativas, 
muito além do que pensávamos ser possível”, 
afirma Tse-Ming Chiang. “Só se passaram oito 
meses, mas as nossas vendas em relação ao mesmo 
período do ano anterior já duplicaram! E estamos 
empolgados com o potencial de usar o CorelDRAW 
em projetos futuros, como bijuterias feitas com 
pavé cera.”


