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Entidades que compõem o Sistema AJORIO 

– AJORIO – Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Estado
do Rio de Janeiro

– SINCOJOIAS – Sindicato do Comércio Varejista de Joias do
Município do Rio de Janeiro

– SNCAPP – Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de
Pedras Preciosas

– SINCAJOR – Sindicato do Comércio Atacadista de Joias e
Relógios do Município do Rio de Janeiro

– SINDIJOIAS – Sindicato das Indústrias de Joias e
Lapidação de Pedras Preciosas do Estado do Rio de Janeiro



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



• Representação institucional junto ao governo 
estadual e municipal e entidades empresariais  

• 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

Focos Estratégicos de Atuação



Principais parceiros do Sistema AJORIO 



• Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE-RJ 
(presidência)

• IBGM (vice–presidência)

• Diretoria da Fecomércio-RJ (vice-presidência)

• Diretoria da FIRJAN

• Conselho do SENAC-Rio

• Conselho de Administração da AgeRio

• Grupo Consultivo de Design na SEDEIS

• Grupo Gestor dos APL’s do RJ na SEDEIS

Representação Institucional e Política



• Trabalho de defesa dos interesses e da imagem do setor

Principais Realizações em 2017

Após as notícias no início do ano atacando o 
setor e nosso incentivo fiscal, a AJORIO 
produziu um material que foi distribuído 
fartamente a formadores de opinião, 
jornalistas e deputados estaduais.

Além do folheto ao lado, foi produzido 
também uma apresentação em formato 
power point que denominamos Setor 
Joalheiro: Mitos e Verdades detalhando 
os dados contidos no folheto.

Nota: caso esteja interessado no conteúdo completo da apresentação 
trabalho, basta nos solicitar por telefone ou email ou whatsapp.



• Trabalho de defesa dos interesses e da imagem do setor

Principais Realizações em 2017

A luta continua!

Em 2018 teremos que convalidar o decreto 41.596 de 15 de 
dezembro de 2008, para que ele continue em vigor.

Já estamos mobilizando nossos parceiros SEBRAE, FIRJAN e 
Fecomércio para que estejam ao nosso lado nessa batalha.



• Trabalho de defesa dos interesses e da imagem do setor

Principais Realizações em 2017

Eleições 2018

Já estamos preparando um documento com os pleitos do 
setor para ser entregue a todos os candidatos a Governador 
do Estado e também a alguns candidatos a deputado 
estadual.



• Trabalho de defesa dos interesses do setor

Principais Realizações em 2017

Núcleo de Segurança da AJORIO

Devido aos alarmantes números de sinistros a joalherias no 
início do ano, a AJORIO conseguiu acesso direto a Secretaria 
de Segurança Pública do Estado do RJ que designou a DRF 
(Delegacia de Roubos e Furtos) localizada na Cidade da Polícia 
para atuar nos sinistros do setor.



• Trabalho de defesa dos interesses do setor

Principais Realizações em 2017

Veja os impressionantes números que conseguimos em valiosa 
parceria com a DRF!

DETALHAMENTO QTD.

GANGS EM ATUAÇÃO NA REGIÃO - IDENTIFICADAS 04

INQUÉRITOS ABERTOS 19

INQUÉRITOS ENCERRADOS 14

ASSALTANTES IDENTIFICADOS 32

MANDATOS DE PRISÃO EMITIDOS 45

ASSALTANTES PRESOS 10



• Trabalho de defesa dos interesses do setor

O quadro abaixo é eloquente e fala por si....

Principais Realizações em 2017

6

3

5

3

5

0

4

2

3

0 0 00

1

2

3

4

5

6

7

Sinistros a Joalherias no RJ - 2017



• Trabalho de defesa dos interesses do setor

Principais Realizações em 2017

A AJORIO precisa de recursos para manter esse trabalho.
Se você é lojista junte-se ao Núcleo de Segurança da AJORIO!

O custo é de 90,00 por mês por ponto de venda.

Junte-se a nós e participe do esforço de manter a criminalidade 
longe do nosso setor.

Quando existe uma ação efetiva a cada sinistro, os bandidos 
migram para outros segmentos da economia.



• Lançamento da 3ª edição do Guia É do Rio! 
Criadores, em abril, com 72 participantes

• Lançamento da Landing Page É do Rio! em outubro

Principais Realizações em 2017



• Lançamento É do Rio! Fornecedores (versões 
impressa e interativa) em abril

• Lançamento Retrospectiva APL em abril

Principais Realizações em 2017



• Realização de 3 workshops com a FGV Projetos 
para levantamento das principais demandas do 
setor do varejo de joias no Rio de Janeiro

Principais Realizações em 2017

Nota: Os resultados desse trabalho serão divulgados no início de 2018.



• Apresentação da Pesquisa sobre o Posicionamento 
do Produto Joia – Com Clotilde Perez da Casa 
Semio em novembro

Principais Realizações em 2017



• IV Seminário Atualização Tecnológica e o Setor de 
Joias e Bijuterias em outubro

Principais Realizações em 2017



• Inauguração da Escola de Ourivesaria do SENAI em 
julho

Principais Realizações em 2017



• Procompi – projeto da CNI e SEBRAE que une o setor 
de joias e bijuterias ao setor de lingerie em Friburgo

Principais Realizações em 2017



• Caravana Nacional para conhecer as minas de 
opala em Pedro II no Piauí em maio

Principais Realizações em 2017



• Veste Rio (duas edições) em abril e outubro

Principais Realizações em 2017



• Acompanhamento econômico do setor.

Principais Realizações em 2017

João Gomes, ex-Superintendente 
de Economia e Inteligência de 
Negócios do Senac Rio e 
atualmente Assessor Especial de 
Estudos Econômicos da 
Secretaria de Fazenda do Estado 
do Rio de Janeiro, escreveu ao 
longo de 2017, 7 artigos 
especiais para o setor joalheiro 
sob o aspecto econômico.



Em 2017 foram realizadas 28 ações de 

capacitação desenvolvidas especialmente 

para o setor. Em 2016 foram 16.

Foram capacitadas 639 pessoas capacitadas.

184 pessoas a mais que ano passado.

Dos 12 eventos de acesso a mercado que 

tiveram o apoio do Sistema AJORIO, cerca 

de 20% foram internacionais.

Capacitações e Eventos em 2017



• Treinamentos em Marketing Digital (Blogs, Sites, 
Mídias Sociais, E-commerce)

Capacitações em 2017



• Incentivos Fiscais ao Setor de Joias e Relógios

• Expansão Internacional: Novos Mercados

• Consultoria para Moda Rio Negócios

• Segredos das Marcas de Sucesso

• Curso Noções de Identificação e Avaliação de Joias Históricas

• As Joias Falam: a Narrativa de Encantamento das Joias 

• Workshop Formação de Preço para Joias e Bijus 

• A Era da Experiência de Marca 

• Gestão Financeira na Crise 

• Visual Merchandising e Design em PDV

• Administração do Tempo

• Capacitação e Atualização para Gerentes e Pequenos Empresários 

Outras Capacitações em 2017



• Minas Trend – Belo Horizonte em outubro

Participação em Eventos Nacionais



• Paralela Gift - São Paulo em julho

Participação em Eventos Nacionais



• Bijorhca (Paris) em setembro

• JIS Miami em outubro

Participação em Eventos Internacionais



Atendimentos da Central de Serviços 2017

*Levantamento de dados de 01 de Janeiro a 30 de novembro de 2017.

Total
718

consultas



Núcleo de Segurança da AJORIO

Criado em 2010, no pior ano vivenciado pelo setor em 
termos de Segurança Pública.

Objetivos do Núcleo de Segurança:

• suporte aos associados no enfretamento da situação, 

• assistência em situações de crise, 

• fortalecimento do relacionamento do setor junto às 
autoridades, 

• disponibilização de uma base de conhecimento de 
inteligência e segurança visando o fortalecimento das 
operações de seus integrantes.



Núcleo de Segurança da AJORIO

Linhas de ação do Núcleo de Segurança

• Aproximação com os empresários para alinhamento de demandas e 
prioridades, visando atender os objetivos estratégicos apontados pelos 
empresários.

• Estabelecimento de canais de comunicação e troca de informações 
(dados, imagens, etc.) sobre ocorrências de segurança.

• Aperfeiçoamento do banco de dados com os conteúdos de ocorrências 
(assaltos e golpes), base para os comunicados regulares e eventuais 
para os associados.

• Manutenção e estreitamento dos relacionamentos com os agentes da 
Segurança Pública, alinhados com o Mercado Joalheiro.



Núcleo de Segurança da AJORIO

Em andamento

• Elaboração de Manuais de Segurança, com módulos em Segurança 

Patrimonial e Inteligência Comercial.

• Montagem de uma seção no site da AJORIO, específica para o Núcleo de 

Segurança, no qual os integrantes do mesmo, terão acesso rápido e 

imediato aos conteúdos (assuntos, materiais, estatísticas e imagens) 

trabalhados pelo NS.

Nota: o relatório completo do Núcleo de Segurança será enviado diretamente aos participantes



Laboratório Gemológico

• Gemologia Básica (2)

• Identificação de Gemas 

Coradas (inorgânicas) (2)

• Identificação e Classificação 

de Diamantes Lapidados (1)

Nosso laboratório formou em 2017, 

5 turmas nos cursos de:



Laboratório Gemológico

O laboratório também contabilizou 

quatro cursos personalizados e 

um aumento de 20% nas 

avaliações, emissão de pareceres 

gemológicos e laudos para o 

público em geral e empresas do 

setor joalheiro. 



Realizamos 107 campanhas de e-mail 
Marketing em 2017. 

Enviamos um total de 193.546 e-mails.

Dentre estes, mais de 23 mil mensagens 
foram lidas.

Comunicação Sistema AJORIO

*Levantamento de dados de 01 de Janeiro a 30 de novembro de 2017.



Comunicação Sistema AJORIO

*Levantamento de dados de 01 de Janeiro a 30 de novembro de 2017.

Em 2017, fizemos atualizações mensais 

em nosso site. Publicamos 47 matérias e 

6 “Artigos em Destaque”.



Comunicação Sistema AJORIO

*Levantamento de dados de 01 de Janeiro a 30 de novembro.

Comparativo 
de visitas ao 

site 
2016/2017.



A Fan Page do Sistema AJORIO 
alcançou, em 2017, 1.284 

curtidas.

Já a Fan Page do APL Joia Carioca 
tem o total de 820 curtidas.

Nosso Instagram possui 1.000 
seguidores.

Comunicação Sistema AJORIO

*Levantamento de dados de 01 de Janeiro a 30 de novembro de 2017.



Foram produzidos, até novembro de 2017, 33 informativos 
impressos dos sindicatos SNCAPP, SINCAJOR e SINCOJOIAS –
3 edições mensais de cada entidade.

Comunicação Sistema AJORIO



De fevereiro a outubro, totalizamos 216 matérias 

positivas publicadas em veículos impressos e 

onlines, em pautas provocadas pela assessoria de 

imprensa ou demandas espontâneas.

Em 90% destas matérias, a AJORIO foi citada 

como protagonista ou figurou com destaque em 

eventos de que participou.

Assessoria de Imprensa



No período, tivemos pautas de interesse da AJORIO 

publicadas pelas agências de notícias de O Globo, Estado 

de S.Paulo e Agência Brasil, que geraram mídia massiva 

por diversos sites.

Emplacamos pautas nos principais jornais impressos - O 

Globo, Valor, O DIA, e revistas como Veja Rio e Vogue.

Assessoria de Imprensa



Assessoria de Imprensa



Assessoria de Imprensa



Assessoria de Imprensa



Mesmo com crise e caindo em uma segunda-feira, o Dia
dos Namorados terá mais brilho do que no ano passado.
Segundo a Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Rio
de Janeiro (Ajorio), a projeção é de aumento de 10% no
volume de vendas em relação a 2016, desbancando os
mercados de chocolates e cosméticos na preferência dos
apaixonados. Ano passado, o faturamento do setor ficou
estável comparado com o período anterior.
Segundo a diretora-executiva da Ajorio, Angela Andrade,
as vendas devem disparar no próximo fim de semana que
antecede a data. “O Dia dos Namorados é a terceira data
mais importante do ano para o setor, perdendo apenas
para o Dia das Mães e Natal. Sempre há um movimento
de turistas no Rio de Janeiro que deve impulsionar as
vendas no fim de semana, principalmente nas lojas dos
aeroportos e pontos turísticos”, acredita.

O movimento será reforçado ainda pelo Circuito de

Moda Carioca, que irá acontecer no Galpão Malha,

em São Cristóvão, com a presença de marcas

associadas como Eneida França, Zoia e Pili’Secret.
Segundo a coordenadora de Moda do Sebrae-RJ, Fabiana
Melo, os investimentos no e-commerce e promoções
ajudaram a aumentar as vendas, principalmente das
pequenas empresas, que estão se estruturando em lojas
virtuais. Recentemente, a Ajorio lançou em parceria com o
Sebrae-RJ o Guia É do Rio!, que reúne os designers e
marcas mais criativas do setor. “O guia aumentou a
divulgação e fez com que novos nomes do design carioca
se tornassem mais conhecidos. Esperamos que também
influencie positivamente nas vendas para o Dia dos
Namorados”, afirmou.

Assessoria de Imprensa



Assessoria de Imprensa



Você já pensou em usar uma lingerie de R$ 12 mil?

A ideia parece um pouco distante da realidade, mas

empresas do polo de moda íntima de Nova

Friburgo, na Região Serrana do Rio, já começam a

dar o primeiro passo para agregar valor às peças. A

novidade foi apresentada na 27ª edição da Fevest,

Feira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria-

prima, que termina neste domingo (9).

O conjunto, feito com três metros de cordão de ouro

branco, 152 brilhantes, renda guipir e microfibra de

poliamida com elastano, está exposto logo na

entrada do evento, em um redoma de vidro.

De imediato, a peça passa quase despercebida,

mas é o pontapé inicial para o Programa de

Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas

Indústrias (Procompi), que vai capacitar 26

empresas do polo de moda íntima da cidade à

produzir lingerie com valor agregado. As roupas

começarão a ser vendidas no ano que vem. O

conjunto foi apresentado no desfile de abertura

da Fevest, na quarta-feira (5).

“A peça foi elaborada e construída pela equipe

de moda do Senai Rio para inspirar os

empresários interessados em participar do

projeto. É uma peça que segue a tendência da

lingerie, com sutiã cropped e calcinha de cintura

alta. Fizemos a joia para compor e mostra que é

possível unir esses dois setores”, disse

Fernanda Azevedo, analista de relacionamento

da Firjan. Segundo a Ajorio, as joias que fazem

parte da lingerie foram fabricadas e patrocinada

por uma empresa carioca, após a criação da

equipe de moda do Senai. O cordão de ouro

branco mede três metros e pesa 39 gramas; os

152 brilhantes são de 1,76 quilates. A ideia

surgiu através de uma proposta do Sindicato do

Vestuário (Sindvest), organizador da Fevest, e

do Sindijoias-RJ.

Assessoria de Imprensa

http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/cidade/nova-friburgo.html


AGOSTOAssessoria de Imprensa



Assessoria de Imprensa



Nota: caso esteja interessado, vc pode solicitar o relatório 
completo das atividades da assessoria de imprensa em 2017.

Assessoria de Imprensa





@sistemaajorio

Sistema AJORIO

APL Joia Carioca

Guia É do Rio

@guiaedorio

Acesse nossas mídias sociais



Equipe Sistema AJORIO

Cristiane Lima – Administrativo e Atendimento

Chang He Ok – Laboratório Gemológico

Dayana Antunes – Comunicação 

Fabiane Motta – Eventos e Projeto APL Joia Carioca

Kelly Lima e Vanessa Oliveira – Assessoria de Imprensa

Michael Douglas – Apoio

Tatiane Moledo - Financeiro



Para solicitar mais detalhes sobre as ações consulte nosso site. 

Para informações, comentários e sugestões adicionais:

Angela Andrade – Diretora Executiva

angelaandrade@ajorio.com.br

(21) 2240-5520 / 2220-8004

Muito Obrigada!
O Sistema AJORIO agradece a 
confiança de seus associados, 
esperando continuar a merecer o 
seu apoio durante o próximo ano!


