
Relatório de Atividades 2011



Principais parceiros do Sistema AJORIO



Congregar as empresas do setor de indústria e 

comércio de joias, relógios, bijuterias, pedras 

preciosas e afins do Estado do Rio de janeiro, 

fomentando e desenvolvendo esses segmentos através 

de ações que promovam a união de seus Associados, a 

defesa de seus interesses comuns, a disseminação da 

informação e do conhecimento pertinentes ao setor e 

a realização de eventos promocionais para a 

comercialização e divulgação de seus produtos.

Missão do Sistema AJORIO



O Rio de Janeiro é o segundo mercado 

consumidor de jóias do país, respondendo 

por 25% do consumo nacional.

Panorama do Setor de Jóias no Rio de Janeiro: 

Mercado Consumidor



O Rio de Janeiro é responsável por 18% 

das 26 toneladas de ouro trabalhadas no 

Brasil, colocando-se como terceiro 

produtor de joias nacional.

Panorama do Setor de Jóias no Rio de Janeiro: 

Capacidade Produtiva



• Representação institucional junto ao governo 
estadual e municipal 

• Capacitação das empresas do setor de joias, 
bijuterias e afins

• Consolidação do design no setor

• Fomento à intersetorialidade

• Acesso ao mercado interno e externo

• Marketing setorial do setor

Focos estratégicos de atuação



Evolução do nº de associados da AJORIO
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NOTA: os números do quadro representam os números de associados pessoa jurídica/matriz.

Somando as filias o número aumenta para  249.



Distribuição por atividade dos associados AJORIO

Indústria; 

15%

Comércio; 

49%

Atacado; 

3%

Designers; 

41%



• Rio é o maior exportador de jóias do Brasil

• Rio é o berço da indústria de jóias no Brasil

• Presença de grandes empresas de classe 

internacional juntamente com expressivo 

número de MPEs (96%)

Algumas características do setor



Algumas características do setor

• Capacidade de produção já instalada

• Produto já reputado como jóia de qualidade e design

• Estrutura bem definida de liderança e coordenação 

setoriais

• Presença de importantes instituições locais 

(universidades, escolas técnicas, centro de pesquisa, 

incubadoras de design) envolvidas com o setor



Representação institucional e política

Representação institucional e política

• Assento no Conselho da Cidade da Prefeitura do Rio

• Assento na Diretoria da Fecomércio-RJ

• Assento no Conselho de Representantes da FIRJAN

• Assento no Conselho do SENAC-Rio

• Assento no Grupo Consultivo de Design na SEDEIS

• Assento no Grupo Gestor dos APL´S do RJ na SEDEIS



Principais realizações em 2011

Presidente da AJORIO escolhida como representante 

das micro empresas em solenidade de lançamento do 

SUPER SIMPLES em Brasília



Principais realizações em 2011

Consolidação do SINCOJOIAS – Sindicato do Comércio 

Varejista de Joias do Município do Rio de Janeiro:

• fundado em 2007

• recebeu carta sindical no MT em 2009

• entrou em funcionamento em 2011



Principais realizações em 2011

Organização do acervo das entidades que compõem o 

Sistema AJORIO:

• livros, catálogos, folders  e revistas

• documentos  administrativos e contábeis

• criação de planilhas de 

arquivamento digitais que 

facilitam a consulta dos dados



Principais realizações em 2011

Implantação de Sistema Gerencial Integrado:

• Reforma e atualização de dados, sistema de contas 

a pagar e a receber, secretaria



Principais realizações em 2011

ICA CONGRESS BRAZIL – abril 2011



Principais realizações em 2011

Renovação do Projeto Joia Carioca com o SEBRAE 

para o desenvolvimento e acompanhamento e reforço 

de novas empresas do setor



Principais realizações em 2011

CENTRAL DE SERVIÇOS DO APL DE JOIAS E 

BIJUTERIAS DO RIO DE JANEIRO

• formação de cadastro de fornecedores

com aproximadamente 250 participantes

• plano para lançamento do 

guia impresso em 2012



Outras ações em 2011

EXPOSIÇÃO “CENTENÁRIO DE UMA JOIA” e 

“350 ANOS DO CAMINHO DO OURO” – janeiro e 

fevereiro de 2011



Outras ações em 2011

JOIA CARIOCA NO RIO-À-PORTER – janeiro e junho de 

2011



Outras ações em 2011

PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA RIO + DESIGN EM MILÃO -

11-17/4/2011



Outras ações em 2011

6º SALÃO DE TURISMO – julho de 2011



Outras ações em 2011

52ª e 53ª FENINJERs– fevereiro e agosto de 2011



Outras ações em 2011

CONCURSO MARIA PRETA DE JOIA CONTEMPORÂNEA –

ago. a nov. 2011



Outras ações em 2011

PALESTRAS DESIGN E LAPIDAÇÃO E PEDRAS PRECIOSAS 

e PREVIEW DESIGN DE JOIAS E BIJUTERIAS 

ORIGINALIDADE 2012 – dezembro 2011



Outras ações em 2011

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA RIO + DESIGN – de 18/11 a 

3/12/2011



Principais ações programadas para 2012

• Lançamento do Livro “A JOIA DO RIO”

• Contratação de empresa de comunicação integrada para 

reforço da imagem do setor e divulgação de suas ações

• Consolidação da CENTRAL DE SERVIÇOS do APL com 

lançamento do guia impresso

• Capacitação em gestão estratégica de negócios, 

planejamento estratégico e treinamento para 

empreendedores

• Lançamento da nova logo do Sistema AJORIO e MUITO 

MAIS!



Para quaisquer comentários e informações adicionais:

Angela Andrade

angelaandrade@ajorio.com.br

(21) 2240-5520

Muito Obrigada!

O Sistema AJORIO agradece a confiança de 

seus associados, esperando continuar a 

merecer o seu apoio durante o ano de 2012! 


