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REPRESENTANTES DO SETOR JOALHEIRO ESTUDAM A 
PADRONIZAÇÃO DE MEDIDAS DE ANELEIRAS

ou tamanho que representa o diâmetro do 
anel, é descartada, uma vez que a medida 
será obtida por fórmula matemática. 

Visando alçar 
voos mais altos, o 
Sistema AJORIO e 
seus parceiros es-
tão investindo na 
capacitação dos em-
presários do setor 
joalheiro para poder 
promover cada vez 
mais e com quali-
dade o setor que só 
tende a crescer. 

Nos dias 16 de agosto e 14 de setembro, no 
auditório do Sistema AJORIO, aconteceu a Ca-
pacitação em Comércio Exterior voltada para 
fabricantes de joias de prata e bijuterias, que 
renderá uma possível participação em 2012 e 
2013 na feira ECLAT DE MODE, em Paris. 

Camila Rey do IBGM de Brasília, falou sobre 
a experiência de 10 anos do PSI - Programa 
de Apoio às Exportações do Setor de Joias, 

Após a solicitação de um associado do 
Sistema AJORIO, representantes do setor 
joalheiro de SP e RJ se reuniram a fi m de 
debater a proposição de uma norma para 
medidas e nomenclaturas de ferramentas 
e utensílios usados para a fabricação de 
anéis e alianças. 

A reunião, que aconteceu no dia 21 de 
setembro na sede do SINDIJOIAS SP, teve 
a participação de Aliomar Nogueira Tei-
xeira (Presidente do SINDIJOIAS SP), Ecio 
Morais (Diretor do IBGM), Angela Andrade 
(Diretora Executiva do Sistema AJORIO) e, 
representando fabricantes e varejistas, os 

Écio Morais, Julio Okubo, Aliomar Nogueira Teixeira, 
Angela Andrade e Antonio Bernardo

joalheiros Antonio Bernardo, autor do plei-
to, e Julio Okubo. 

Uma pesquisa já havia constatado gran-
de divergência nos instrumentos de medi-
das de anéis e alianças, difi cultando a to-
dos, inclusive o consumidor fi nal.

A comissão decidiu pela formatação de 
uma proposta inicial - a ser validada poste-
riormente pelo setor a nível nacional - que 
se baseia principalmente na relação entre 
o número apresentado na escala com o di-
âmetro do aro, e por consequência, com o 
perímetro do mesmo. Com isso a possibi-
lidade de alteração ou desvios no número 

Instituto Gênesis.
Em 2007, o Projeto de Implementação de 

Novas Tecnologias na Criação e Produção de 
Joias (INOTEC), foi aprovado em parceria 
com micro e pequenas empresas do setor. O 
curso conta ainda com uma parceria com a 
Escola de Ourivesaria do SENAI-RJ, que ofe-
rece espaço físico e infraestrutura para as 
aulas práticas de ourivesaria. 

Algumas empresas, entre elas sócias do 
Sistema AJORIO, são parceiras do curso 
há alguns anos, como a JULIUS, SOBRAL, 
ART’LEV, MAHARY Metalquímica, ANGLO-
GOLD ASHANTI, AMSTERDAM SAUER e MONTE 
CARLO JOIAS.

Neste ano, o Sistema AJORIO e a PUC-Rio 
comemoram 10 anos do Curso de Especiali-
zação em Design de Joias, o primeiro curso 
nesta especialização na América do Sul.

O curso foi lançado com o propósito de 
melhorar a competitividade das empresas 
através da capacitação, desenvolver e di-
fundir conhecimento por meio de sistema 
de informação e inteligência competitiva e 
oferecer infraestrutura de suporte e apoio 
tecnológico.

A PUC-Rio criou a primeira Incubadora de 
Design de Joias do país (apoiada por edital 
do SEBRAE) e o curso de Empreendedoris-
mo em Design de Joias, oferecido junto ao 

CAPACITAÇÃO EM ALTA NA AJORIO

Em entrevista ao Informativo Joia Cario-
ca, Cidda Ciqueira declarou “Agradecemos 
ao Sistema AJORIO e ao IBGM pelo apoio ir-
restrito ao nosso curso, sempre dispostos a 
facilitar a participação da PUC-Rio em gran-
des eventos do setor joalheiro. Em especial à 
Angela Andrade, e Carla Pinheiro. Agradece-
mos também às empresas parceiras, sempre 
contribuindo para o sucesso do curso e ca-
pacitação de nossos designers. Não podemos 
deixar de agradecer aos nossos professores 
que, generosamente, oferecem seu conhe-
cimento e experiência para a formação de 
novos profi ssionais. Sem eles, este projeto 
não teria êxito”. 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESIGN DE JOIAS 
DA PUC-RIO COMPLETA 10 ANOS

Andrea Kraemer fala sobre a 
Eclát de Mode

Gemas, Bijuterias e Afi ns em parceria com a 
APEX-Brasil. O programa tem como objetivo 
promover o aumento das exportações brasilei-
ras do segmento, ampliar sua base exporta-
dora e diversifi car mercados, mediante ação 
promocional de curto e médio prazos. 

No discurso de Andrea Kraemer, respon-
sável pelo Pavilhão Brasileiro da ECLAT 
DE MODE foi apresentada, em detalhes, 
a feira que é dedicada ao universo de 
moda em bijuterias, joias e acessórios, a 
qual recebe designers do mundo inteiro.
Anna Temporal, da Zard Brasil, empresa de 
comércio exterior, que tem extensa experiên-
cia com a França e com o setor de bijuterias 
falou sobre o entendimento em atitude ex-
portadora, modalidades de venda, marketing, 
logística, formação de preço para exportação 
e legislação da União Europeia.

No dia 23 de agosto foi a vez da apresenta-
ção do Programa de Planejamento e Alavan-

cagem Empresarial. Voltada para as pequenas 
empresas associadas ao Sistema AJORIO, esta 
capacitação visa o crescimento de pequenos 
negócios a partir das ferramentas de gestão 
apresentadas pelo Programa. O consultor Cel-
so Leonardo ministrou cinco encontros, tam-
bém no auditório da AJORIO. Primeiro, traçou-
se a situação individual de cada empresa, para 
que pudessem ter exemplos reais facilitando 
assim a compreensão de temas como inova-
ção, oportunidades, estratégias, marketing e 
vendas, equipe, fi nanças, entre outros propos-
tos pelo professor. Após a capacitação, as em-
presas participantes estão aptas a escrever, 
fi nalizar e acompanhar seu próprio plano de 
negócios, um documento efi caz em perma-
nente construção que visa avaliações e me-
lhorias contínuas para cada empresa.

Ambos os cursos foram realizados com 
o apoio do SEBRAE através do Projeto APL 
Joia Carioca.

Visita Julius - turma 2009

A coordenadora Cidda com as alunas Mariana, Iriana, 
Marcia, Lucia, Vania, Gabriela, Elisa na Tecnogold 2010

Rodrigo Ferreira Silva, de 20 anos, foi o 
medalhista de ouro na categoria “Joalhe-
ria” do 41º WorldSkills – o maior torneio 
de educação profi ssional e tecnológica 
do mundo. Filho de um segurança de uma 
rede de joalherias, Rodrigo se interessou 
pela profi ssão durante visita ao setor de 
joias da empresa em que o pai trabalha. 

O vencedor é aluno do curso Técnicas 
Básicas de Produção de Joias da Escola de 
Joalheria do SENAI-RJ, fundada há 10 anos 

O Sistema AJORIO está passando por uma 
série de mudanças a fi m de atender cada 
vez melhor seus associados e contribuintes. 
Por isso, foi contratada uma empresa espe-

cializada para organizar nosso acervo, que 
se encontrava completamente desestrutu-
rado. O trabalho de triagem, organização e 
revitalização teve início no dia 12 de maio e 
durou cerca de quatro meses. Boa parte de 
2012 ainda será necessária para o pente fi no 
no trabalho.

O acervo contém livros, catálogos, fol-
ders, revistas e uma série de documentos 
que contam a história da associação e dos 
sindicatos (SNCAPP, SINCAJOR E SINCOJOIAS) 
e, consequentemente, a história do setor 
joa lheiro no Rio de Janeiro.

A partir do ano que vem será possível 
acessar estes arquivos através de agenda-
mento prévio através dos telefones do Siste-
ma AJORIO ou e-mail (info@ajorio.com.br).

CARIOCA É ELEITO O MELHOR DO MUNDO NO WORLDSKILLS
por iniciativa da AJORIO, atendendo a ne-
cessidade de capacitação da mão de obra 
para o setor joalheiro. 

A disputa aconteceu em Londres, In-
glaterra, do dia 05 a 08 de outubro e o 
Brasil fi cou em segundo lugar na classi-
fi cação geral, fi cando atrás apenas da 
Coreia do Sul. Os brasileiros ganharam 
seis medalhas de ouro, três de prata, 
duas de bronze e dez certifi cados de 
excelência.

Turma 2010 no Projeto fi nal: encerramento
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REORGANIZAÇÃO DO ACERVO DO SISTEMA AJORIO

O CAMINHO DAS PEDRAS

 

Leia! Em comemoração aos 90 anos de Ju-
les Sauer, fundador da Amsterdam Sauer, e 
aos 70 anos da joalheria, foi lançado no mês 
de junho o livro Jules Sauer – O Caminho 
das Pedras. A biografi a, assinada por Mariu-
cha Moneró, inclui a luta para assegurar às 
esmeraldas brasileiras o reconhecimento in-
ternacional e ao Brasil um lugar de destaque 
na produção mundial de pedras preciosas. O 
livro também presenteia o leitor com farto 
material fotográfi co, verdadeiras relíquias 
das sete décadas de história desse grande 
nome da joalheria brasileira.

DESIGN CARIOCA FAZ 
SUCESSO EM BERLIM

O Sa l ão  de 
Exposições da 
Embaixada do 
Brasil em Berlim 
promoveu a ex-
posição “Joalhe-
ria Brasileira” de 
21 de setembro a 21 de outubro, na Alema-
nha. A mostra contou com a participação 
de cinquenta e cinco designers de todo o 
Brasil, sendo dez associados ao Sistema 
AJORIO: Ana Nordeste, Bárbara de Crim 
V., Denise Queiroz, Iriana Tortori, Lúcia 
Abdenur, Paula Mourão, Rita Bittencourt, 
Valéria Tupinambá, William Farias e Yara 
Figueiredo. A exposição trouxe também 
uma seção com fotos e textos que retratam 
a história da joalheria brasileira,,inspirada 
no livro “Joalheria Brasileira – Do descobri-
mento ao século XX”, de Mariana Magtaz, 
curadora do evento, lançadodurante o pe-
ríodo da mostra. 

CURSO DE DESIGN DE 
JOIAS À DISTÂNCIA

 A designer carioca Andréa Nicácio revo-
luciona o setor de joias lançando o primeiro 
curso de design de joias à distância.  A pro-
fessora ministrou durante 12 anos o curso 
de Design de Joias 
na AJORIO e desen-
volveu, ao longo de 
sua carreira, méto-
dos próprios de en-
sino, especialmente 
para quem tem difi -
culdade em dese-
nhar. O curso tem 
duração de aproxi-
madamente quatro meses, mas de acordo 
com a dedicação e difi culdade do aluno, 
esse tempo pode ser menor. Para mais infor-
mações acesse www.andreanicacio.com.br 
ou pelos telefones 21 2287-8539 / 21 7856-1896.

Diagramação: Doors Comunicação
Fotos: Murilo Tinoco, Paulo Cartolano e 
Sebrae-RJ
Tiragem: 2.000 exemplares

No dia 09 de agosto, em Brasília, a 
presidente da AJORIO, Carla Pinheiro, 
representou o micro empresário brasi-
leiro na cerimônia que selou o acordo 
da nova Lei das Micro e Pequenas Em-
presas, a qual eleva o teto do Simples 
para R$3,6 milhões de reais. 

PRESIDENTE DA AJORIO DISCURSA 
NO PALÁCIO DO PLANALTO

Carla iniciou seu discurso falando so-
bre a atual situação das micro e peque-
nas empresas (MPEs), que para não se-
rem desenquadradas do SIMPLES abrem 
outros CNPJs com novos sócios. Carla 
lembrou ainda daquelas que optam por 
não crescer e até mesmo pela informa-

lidade, acabando por concorrer 
de forma desleal com as empre-
sas formalizadas.

A presidente da AJORIO deu 
como exemplo o setor joalheiro, 
onde 95% são micro ou pequenas 
empresas. Com o desenquadra-
mento, a arrecadação que é de 
12% chega a aproximadamente 
40%. Há ainda Imposto de Ren-
da, ICMS (18%), IPI (12%), PIS, 
Cofi ns e folha de pagamento, 

fora a matéria-prima preciosa, que do-
brou de preço de 2007 até agora. 

Em outras palavras: não há entre o 
Simples e sistema tributário seguinte 
nenhum escalonamento que permita 
o crescimento das pequenas empresas 
sem que estas cometam suicídio.

“O Simples pode e deve ser revisto. 
Criar um limite de faturamento sepa-
rado para as exportações também é 
um dos pontos a serem rapidamente 
adotados, estimulando milhares de 
empresas a considerarem o mercado 
externo!” – acrescentou Carla, que 
terminou seu discurso dizendo: “A 
mensagem que tenho a dar aos gover-
nos estaduais e ao governo federal é 
que confiem em seus empresários e 
que certamente a diminuição e até 
mesmo a eliminação de alguns impos-
tos aumentará não só a arrecadação 
como o número de postos formais de 
trabalho. Deixo aqui o exemplo da par-
ceria do setor joalheiro com o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, onde o 
nosso governador, o Exmo. Sr. Sérgio 
Cabral e sua brilhante equipe compre-
enderam as dificuldades que estavam 
exterminando o setor de joias no Es-
tado e reduziu nosso ICMS para 5%. 
Os empresários responderam aumen-
tando a arrecadação em 31%, além da 
criação de novos postos de trabalho e 
crescimento sustentável do setor!”

As presidentes do Brasil, Dilma Rouseff, e da AJORIO, Carla Pinheiro

Carla Pinheiro discursa em nome dos micro e pequenos 
empresários brasileiros

Rodrigo durante a prova de joalheria no WorldSkills 2011

Antes

Depois



APLIQUE JÁ!...e agora que você já pensou...

A hora da verdade 

Deixando o seu negócio mais 
claro para todos 

Definindo melhor quem 
é o seu Cliente 

Construindo serviços passo a 
passo

O líder que inspira construção 
de serviços 

Busca permanente, 
escolha exigente

Começando com o “pé direito”  

Acompanhamento e 
desenvolvimento no dia-a-dia 

Redirecionamento, 
reconhecimento e recompensa

PACTO, integrando pessoas e 
processos na sua empresa
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você já parou para

PENSAR
nisso???

??

Escolhendo a pessoa certa 
para trabalhar com você...

Com que tipo de pessoa você 
gosta de trabalhar? Cada um 
tem suas preferências. Geral- 
mente queremos pessoas com 
determinadas características, 
algumas habilidades especiais, 
enfim, que se encaixem em algum 
modelo que consideramos ideal.  

Quando se quer recrutar e 
selecionar alguém, é comum 
achar que basta colocar um 
anúncio, entrevistar os 
candidatos e escolher aquele 
que parece ser o “melhor” 
deles. Mas quem quer construir 
uma equipe campeã precisa ir 
além, é preciso ter um modelo 
muito bem definido de quem 
queremos para cada cargo para 
ter sucesso nas contratações.

E como construir este tal 
“modelo”? É bem mais fácil do 
que você imagina. Se 
pararmos para pensar, tudo 
que você precisa saber sobre 
cada cargo da sua empresa é:
o que ele(a) tem que SER: 
quais devem ser suas 
características pessoais, seus 
valores, estilo?
o que ele(a) deve APRENDER: 
quais os conhecimentos 

necessários para que ele(a) 
desempenhe bem suas 
funções? Hoje em dia, o que a 
gente sabe fica velho muito 
rápido, então o mais importante 
é APRENDER continuamente.
a quem ele(a) deve SERVIR: 
todo mundo na empresa serve 
alguém que serve alguém... 
que serve o Cliente. Só com 
esta mentalidade de 
“prestadores de serviço” 
presente em cada pessoa da 
sua equipe, você vai conseguir 
criar uma empresa de sucesso. 

Use e abuse do “SER, APRENDER 
e SERVIR” (“SAS”) em todos os 
cargos da sua empresa. Com 
isso você diminui bastante o risco 
de contratar errado e aumenta a 
chance de sucesso na escolha 
do novo candidato. Descubra 
aqui ao lado como implementar 
o “SAS” e bom trabalho!

“...é preciso ter 
um modelo muito 
bem definido de 
quem queremos 

para cada cargo...”

TE
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PreparAção 
Chegou a hora de implementar o 

“SAS” (“Ser, Aprender e Servir”) em 

toda a empresa. Faça uma reunião 

com pelo menos um representante 

de cada área (alguém que conheça 

bem os cargos em que iremos 

aplicar a ferramenta) ou do próprio 

cargo (se a sua empresa não tiver 

muitas áreas ou cargos).

ImplementAção  
Combine com cada responsável a 

validação do que foi feito com o 

restante da área (se for o caso) ou 

com outros ocupantes do mesmo 

cargo. Combine um prazo para que 

isto seja feito. Ao final, recolha as 

“SAS”, analise o que foi definido e “bata 

o martelo”, fechando a versão final.

InterAção 
Dê uma rápida definição do que é 

“Ser, Aprender e Servir” (se 

necessário, use o texto explicativo do 

início deste tema) e do passo a passo 

da implementação. Depois, peça 

para que cada representante defina o 

“SAS” do cargo (ou cargos) pelo qual 

é responsável.

Chegou a hora de aprender a aplicar o “SAS”, vamos em frente!

Busca permanente,
escolha

EXIGENTE

2
Pense em como essa pessoa 
deve “SER” e escolha até 5 
características principais 
(valores, postura, atitudes...) 
para anotar na ferramenta 
(mais do que 5 acaba 
limitando muito sua procura).

3
Depois, separe claramente o 
que essa pessoa já deve 
conhecer para começar a 
trabalhar e o que se pode 
ensinar para que ela melhore 
na função. Escreva nos locais 
correspondentes na linha do 
“APRENDER” .

4
Por fim, o “SERVIR” 
corres-ponde ao trabalho que 
deve ser realizado. Escreva as 
tarefas e as responsabilidades 
do cargo na coluna “o que eu 
faço”, definindo para quem 
este trabalho deve ser feito. Ao 
preencher o “para quem” fica 
mais claro para todos os 
funcionários perceberem quem 
são as pessoas que dependem 
do trabalho feito por eles.

5
Depois que fizer o seu 
próprio “SAS”, é hora de 
aplicá-lo em todos os cargos 
da empresa.  Use a reunião 
de 15 minutos aqui ao lado 
para se preparar.

1
Antes de aplicar em cada cargo, é importante que o líder faça o seu próprio “SAS” para testar e conhecer a 
ferramenta. Vamos nos concentrar nisto por enquanto. O “SAS” é bastante simples. Pra usá-lo, basta preencher 
cada um dos passos do “Ser, Aprender e Servir” de acordo com a orientação dos próximos 3 passos.

CARGO:

SER
ESSÊNCIA E 

PERSONALIDADE

SERVIR
O QUE EU FAÇO 
E PARA QUEM

O QUE EU FAÇO: PARA QUEM:

APRENDER
FORMAÇÃO E
EXPERIÊNCIA

PARA COMEÇAR A TRABALHAR:

PARA DESEMPENHAR BEM A FUNÇÃO: 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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