
Relatório de Atividades 2019



QUEM SOMOS?



O Sistema AJORIO é formado por:

• AJORIO - Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do 

Estado do Rio;

• SINCAJOR - Sindicato do Comércio Atacadista de 

Joias e Relógios do Município do Rio de Janeiro;

• SNCAPP - Sindicato Nacional do Comércio Atacadista 

de Pedras Preciosas;

• SINCOJOIAS - Sindicato do Comércio Varejista de 

Joias do Município do Rio de Janeiro e

• SINDIJOIAS - Sindicato das Indústrias da Joalheria e 

Lapidação de Pedras Preciosas do Estado do Rio de 

Janeiro.

As cinco entidades trabalhando unidas formalizam um 

importante mecanismo de suporte político e institucional 

integrando ações conjuntas para o fortalecimento do 

setor de joias, bijuterias, gemas e afins.



O QUE FAZEMOS?



Congregamos as empresas do setor de indústria e comércio de joias, bijuterias, 

relógios, 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.



O QUE QUEREMOS?



Ser e ser percebida como a melhor entidade 

de classe do setor de gemas, joias e bijuterias 

do Brasil. Para isso, nosso trabalho está 

pautado no profissionalismo, no 

comprometimento, na cortesia, na eficiência e 

na cordialidade.



FOCOS ESTRATÉGICOS DE ATUAÇÃO



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.



PRINCIPAIS PARCEIROS



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2019



DEFESA DOS 
INTERESSES 
DO SETOR



INCENTIVOS FISCAIS

Em setembro de 2019, conseguimos a tão 

sonhada segurança jurídica em relação aos 

incentivos fiscais permitindo aos empresários 

planejarem seus negócios, inclusive a longo 

prazo.

Depois de 18 anos de luta, a Lei 8484/19 

definiu a tributação de joias, relógios e 

bijuterias: 5% de impostos para a indústria e 

12% de impostos para o varejo com crédito.



ENCONTROS COM LIDERANÇAS

Em 2019, o Sistema Ajorio, capitaneado por sua presidente Carla Pinheiro, promoveu diversos encontros 

com as principais lideranças do Governo (federal, estadual e municipal) para apresentar a 

potencialidade do setor de joias, gemas, bijuterias e afins e pleitear políticas públicas que favoreçam

a cadeia com um todo.

Carla Pinheiro entrega Carta de Apresentação do setor à 
Joice Hasselmann em encontro com empresários



REPRSENTAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL

• Vice-presidente de Relações 

Institucionais do IBGM 

• Diretora da FIRJAN

• Diretora da Fecomércio -RJ 

(4ª.vice-presidência)

• Membro do Conselho de 

Administração da AGERIO

• Presidente do Comitê de 

Auditoria da AGERIO

• Membro do Conselho 

Tributário da FIRJAN

• Membro do Conselho 

Consultivo da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro



PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS



DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADES

A Ajorio intensificou a divulgação de oportunidades para o setor em 2019 como vagas de emprego, 

venda de espaços, cursos e serviços. O serviço é gratuito aos nossos associados e está disponível 

para outras empresas do ramo (consulte as condições).  Nosso mailing possui cerca de 4500 contatos 

de e-mails, 400 contatos no WhatsApp, 2038 seguidores no Instagram em 2295 seguidores no 

Facebook.



ASSOCIADO DA SEMANA

Toda segunda-feira, publicamos em nosso blog (Blog Joia.Rio) a 

trajetória e o trabalho de um associado da Ajorio. A coluna 

ASSOCIADO DA SEMANA contou até novembro de 2019 a história 

de 40 associados. O post é divulgado também no Instagram e no 

Facebook. Se sua empresa ainda não participou, entre em 

contato conosco.



SELO DO ASSOCIADO

Em abril deste ano, lançamos o Selo do Associado que traz credibilidade para o 

consumidor e o sentimento de pertencimento para o empresário. Queremos 

vocês cada vez mais próximos, projetando para a sociedade a relevância do nosso 

trabalho.

Selo aplicado no site e nas embalagens da marca 

Iriana Tortori, associada da Ajorio.



VI SEMINÁRIO ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
E O SETOR DE JOIAS E BIJUTERIAS

Matéria completa, fotos e vídeos em

https://www.sistemaajorio.com.br/web/index.php/entidades-2/notas-mainmenu-

27/1229-seminario-marca-o-inicio-de-um-novo-ciclo-para-a-joalheria-no-brasil

*Para acessar copie o endereço acima e cole na barra de endereços do seu navegador.

https://www.sistemaajorio.com.br/web/index.php/entidades-2/notas-mainmenu-27/1229-seminario-marca-o-inicio-de-um-novo-ciclo-para-a-joalheria-no-brasil


VI Seminário Atualização Tecnológica e o Setor de Joias e Bijuterias, 

realizado em outubro, bateu recorde em inscrições (226) e 

público presente (200 pessoas).



CONCURSO JOIAS NÃO VIRAM LIXO



O Concurso Joia Não Vira Lixo desafiou designers cariocas a 

ressignificar joias antigas com valor simbólico. O concurso teve 

curadoria de Regina Machado, contou com 20 projetos dos quais 5 

foram escolhidos por um júri técnico e 3 premiados através de júri 

popular. As vencedoras receberam 1kg, 500g e 250g de prata, 

respectivamente 1º, 2º e 3º lugar.



APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
SOBRE O PRODUTO JOIA



Apresentação dos resultados da pesquisa qualitativa sobre o consumo de joias 

no Brasil e proposição de novas formas de comunicar o produto joia. Leia o 

artigo da pesquisadora Clotilde Perez em 

https://www.sistemaajorio.com.br/web/index.php/colunas/1133-a-joia-e-tudo-

de-bom-mas-por-que-nao-vende-mais

https://www.sistemaajorio.com.br/web/index.php/colunas/1133-a-joia-e-tudo-de-bom-mas-por-que-nao-vende-mais


CARTILHA INTEGRIDADE

A Firjan lançou durante o Seminário que realizamos em outubro, a 

Cartilha de Integridade para o Setor de Joias, Bijuterias e Afins. O 

manual é uma espécie de passo a passo que aborda assuntos 

como: mapeamento de riscos, formalização do setor, Coaf (atual 

UIF), contratando de forma correta; diligências para a contratação 

de prestadores e fornecedores de serviços; relações com agentes 

públicos; segurança da informação e brindes, presentes e 

hospitalidade.

Acesse o documento em 
https://www.sistemaajorio.com.br/web/images/files/Joias_Cartilha_
Integridade.pdf

https://www.sistemaajorio.com.br/web/images/files/Joias_Cartilha_Integridade.pdf


MISSÃO EMPRESARIAL – RIO GRANDE 
DO SUL



Os empresários conheceram em Soledade um polo de distribuição e 

comercialização, no atacado e no varejo, de pedras preciosas com 

uma ocorrência maior de pedras brutas, gemas para colecionador e, 

mais timidamente, pedras lapidadas. Ametistas em Ametista do Sul 

e, em Guaporé, o polo industrial de folheados além de um sólido 

comércio atacadista e varejista do ramo. 



CARAVANA EMPRESARIAL – FENINJER

19 empresários associados ao Sistema Ajorio, visitaram a FENINJER 

– maior feira do setor na América Latina – para conhecerem o 

evento e gerar oportunidades de negócios.



Vencedor da competição nacional, Olímpiada do Conhecimento, o aluno da Escola de Joias 

do Senai/RJ, Victor Iglesias Ribeiro, representou o Brasil na categoria Joalheria na 

WorldSkills na Rússia em agosto deste ano.

ALUNO DO SENAI RJ NA WORLDSKILLS



CAPACITAÇÕES

Acesse nossa agenda em 

https://www.sistemaajorio.com.br/web/index.php/servicos/capacitacao

https://www.sistemaajorio.com.br/web/index.php/servicos/capacitacao


PALESTRA GEMOLOGIA PARA CLIENTES

De forma inédita, Chang He Ok, responsável pelo 

Laboratório Gemológico da Ajorio, fez uma palestra 

direcionada a clientes da nossa associada M. Frazão. O 

intuito foi demonstrar algumas características de pedras 

preciosas para que as clientes conheçam o que estão 

comprando.



MENTALIDADE VENDEDORA

A ação abordou as características que mais favorecem uma equipe de vendas de joias, 

além da sensibilidade que envolve o mercado de luxo.



FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA JOIAS

Apresentação da metodologia correta para a formação do preço de venda de joias, 

baseado em estudo de casos reais, dados do produto e mercado.



TREINAMENTOS DE VENDAS

Treinamento Sobral (2 turmas)

Capacitação Básica para Vendedores de Joias e Bijuterias

Marketing Pessoal para Vendedores: você é seu melhor produto.

Relacionamento com o Cliente e o Pós-Venda

Inovação de Formatos e Canais de Vendas



Em 2019, nosso laboratório formou 19 novos profissionais 

nos cursos de Gemologia Básica, Identificação e 

Classificação de Diamantes (2 turmas) e Curso de Pérolas.

CURSOS LABORATÓRIO GEMOLÓGICO



Tendências: Vitrines do Mundo

Raio-X da Qualidade: Qualidade e Mão de Obra no Setor de 
Joias e Bijuterias

Desenho 3D para Produção de Joias e Bijuterias 

A Joia: Ornamento, Design e Mercado (2 aulas)

OUTRAS CAPACITAÇÕES



PARCERIAS



CAMPANHA INSTITUCIONAL PARA A 
PROMOÇÃO DO PRODUTO JOIA

Para modernizar a imagem da joia, estimular seu uso e atrair novos públicos, a Ajorio 

juntamente com Ajesp, Ajomig e IBGM, lançaram vídeos institucionais com os seguintes temas: Dia das 

Mães e noivas, Dia dos Namorados e público LGBTQ+, Formatura. Os vídeos estão disponíveis em 

nossas redes sociais – Instagram @sistemaajorio e Facebook (fb.com/sistemaajorio)



BOLSAS DE ESTUDOS

Parceiros de longa data, o Senai e o Senac disponibilizaram juntos 112 bolsas de 

estudos aos nossos associados em cursos como Modelagem 3D Avançado, Técnicas em 

Confecção de Joias e Técnicas em Cravação de Gemas na Cera, além dos treinamentos de 

vendas.





Ao todo, em 2019 realizamos 20 ações de capacitação que são 

desenvolvidas especificamente para o setor de joias e 

bijuterias. Presencialmente, foram capacitadas 527 pessoas.

Deste total, 3 palestras foram transmitidas ao vivo pelo Facebook, 

somando um total de 3.809 visualizações.



EVENTOS NACIONAIS



Veste Rio – Outlet e Salão de Negócios (Abril e Outubro)

29ª Fevest

São Paulo Fashion Week (loja temporária Cartel 011)

Carandaí 25 (Lançamento É do Rio! 4ª edição)





COMUNICAÇÃO



ATENDIMENTOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS 2019



Em 2019, a Central de Serviços do Sistema AJORIO prestou cerca de 

800 atendimentos.

*Levantamento de dados de 01 de Janeiro a 30 de novembro de 2019.



*Levantamento de dados de 09 de Janeiro a 18 de dezembro de 2018.

Realizamos 109 campanhas de e-mail Marketing em 2019. Foram mais 

de 34.713 mensagens lidas das 414.212 enviadas.

*Levantamento de dados de 01 de Janeiro a 30 de novembro de 2019.
** Mais informações, entre em contato conosco.

Campanha descaracterizada para o mailing da Ajorio. 

Serviço disponível para associados e não associados.**



Em relação à produção de conteúdo, foram escritas 142 novas 

matérias para o site e blog.

*Levantamento de dados de 01 de Janeiro a 30 de novembro de 2019.



Comparativo 2018/2019.

*Levantamento de dados de 01 de Janeiro a 30 de novembro de 2019.

ACESSO AO SITE DA AJORIO



*Levantamento de dados de 16 de Janeiro, data em que iniciou o monitoramento do blog, a 30 de novembro de 2019.

ACESSO AO BLOG JOIA.RIO



*Dados até 10 de dezembro.

A Fan Page do Sistema AJORIO alcançou em 2019, 2295 

seguidores, um aumento de 20% em relação ao ano 

passado. Já nosso perfil no Instagram possui 2038 

seguidores, 30% a mais quando comparado a 2018.



AGENDA 2020

Workshop Planejamento Estratégico de Marketing com Rosana Moraes

Caravana FENINJER

Apresentação do projeto É do Rio! - Arquitetura

Como Planejar e Gerenciar um Negócio Joalheiro com Carlos Salem

Caravana Aljoias

Treinamento de vendas Dia das Mães com Sébastien Liron

E MUITO MAIS!!!

27 
Jan.

10 e 11 
Fev.

3 e 4
Fev.

06
Fev.

18 e 19 
Mar.

14
Abr.



@sistemaajorio

Sistema AJORIO

www.blogjoia.rio.br

ACESSE NOSSOS CANAIS

www.ajorio.com.br





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

Para solicitar mais detalhes sobre as ações consulte nosso site. 

Para informações, comentários e sugestões adicionais:

Angela Andrade

angelaandrade@ajorio.com.br

(21) 2240-5520 / 2220-8004


