
Relatório de Atividades 2009



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 25 

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 
jóias, bijuterias e afins

• Consolidação do design no setor

• Fomento à intersetorialidade

• Acesso ao mercado interno e externo

• Marketing setorial do setor

Focos Estratégicos



Mapa da cidade do Rio de Janeiro

coma as áreas com concentração 

das empresas do setor



• 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%)

• Setor é intensivo em utilização de mão-de-obra 

(grande gerador de empregos)

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



Realizações em 2009
em relação ao plano de trabalho 

descrição da meta (no plano de trabalho)

Criação de livro com produtos e empresas do 

setor do Rio de Janeiro

Realização de reuniões de criação e concepção 

do livro “A Joia do Rio”, 540 fotos enviadas por 

84 empresas e designers

Criar espaço no site do APL/AJORIO para 

divulgação das trabalhos dos designers de 

joias

Modificação no site contratada e em execução

previst

o

1

1

realizado

1

1

%

100%

100%



Realizações em 2009
metas do plano de trabalho

descrição da meta (no plano de trabalho)

Apoiar 1 exposição para divulgar o produto 

joia

• AuDITIONS Brasil – Hyper Nature no Rio Design 

Barra, de 7 a 17/5 com mais de 4.000 visitantes

• Panorama Carioca no Rio+Design em Milão, de 

21 a 27/4

previst

o

1

realizado

2

%

200%



Exposição AuDITIONS Brasil – Hyper Nature

no Rio Design Barra – mai 2009



Joia Carioca no Rio+Design em Milão – abr 2009



Realizações em 2009
metas do plano de trabalho

descrição da meta (no plano de trabalho)

Capacitar profissionais do setor de joias com 

foco na excelência do produto e nas técnicas 

e procedimentos de venda para o mercado 

interno e externo

Palestras (mais de 100 participantes), 

seminários (mais de 100 participantes), e cursos 

de capacitação diversos (mais de 500 

participantes)

previst

o

50

realizado

+ de 700*

%

1400%

* Cursos de Gemologia 12 participantes; Treinamento “in house” de Gemologia – 58 

participantes; Capacitação 1º Emprego no Setor de Joias – 35; Palestra Nota Fiscal 

Eletrônica – 27 participantes; Palestra Preview de Tendências 63 participantes; Seminário 

Superação Joias – 473 participantes, 9 cursos dividido em 16 turmas e 3 “Café com 

Negócios”



Lançamento do Projeto Superação Joias – mar 2009



Realizações em 2009
metas do plano de trabalho

descrição da meta

Realizar atendimentos pelo Laboratório 

Gemológico *

Participar do Salão do Turismo com produtos 

das empresas do Projeto APL Joia Carioca

* nota: o apoio do SEBRAE ao Laboratório Gemológico da 

AJORIO foi reduzido em 50% de 2008 para 2009, e a meta é 

alcançar em 2011 100% de auto-sutentabilidade

previst

o

20

4

realizado

57

4

%

285%

100%



Joia Carioca no 4º Salão de Turismo – jul 2009



Realizações em 2009
metas do plano de trabalho

descrição da meta (no plano de trabalho)

Alcançar a participação de profissionais no 

lançamento do Caderno de Tendências 

previst

o

20

realizado

63

%

315%



Workshop de Inspiração para Preview de Tendências 2010 –

mar 2009



Lançamento do Caderno de Tendências Preview 

Design de Joias 2010 e Palestra sobre EI – out 2009



Resultados do APL de Jóias
Metas físicas para 2009

descrição da meta (no plano de trabalho)

Lançar edições do Informativo impresso Joia 

Carioca

Atualizar o Portal da AJORIO mensalmente

Mandar mailings-eletrônicos divulgando as 

ações 

previst

o

3

12

4

realizado

1

16

39

%

33%

133%

975%



Material de divulgação



Outras ações realizadas em 2009

descrição da meta (no plano de trabalho)

Participação no Fashion Rio e Fashion Business

•10 empresas nas duas edições nos estandes do 

APL Joia Carioca

•Joia Brasil - 23 expositores entre designers e 

empresas



Joia Carioca no FASHION RIO - jan 2009



Joia Carioca no FASHION RIO - jun 2009



Joia Brasil no FASHION RIO - jun 2009



Outras ações realizadas em 2009

descrição da meta

Participação na 48ª e na 49ª FENINJER

31 empresas de joias participantes



Joia Carioca na 49ª FENINJER no estande SEBRAE/NA 

para Novas Empresas – ago 2009



Outras ações realizadas em 2009

descrição da meta

Curso de “Custos e Formação de Preços” para 

o setor de joias e bijuterias

Missões Empresariais para o setor de bijuteria

Feiras Polo Joias em Limeira, AJORSUL em 

Gramado e Minas Trends em BH



Missão Empresarial a Limeira – out 2009



Outras ações realizadas em 2009

descrição da meta

Finalização do Concurso “A Coroa do Rei”



Premiação do Concurso a Coroa do Rei – fev 2009



Outras ações realizadas em 2009

descrição da meta

Publicação pela Editora SENAI do 1º livro 

didático para o setor de joias e bijuterias no 

Rio de Janeiro “Joia em Estudo”



Livro “Joia em Estudo” – dez 2009



Outras importantes ações realizadas em 2009

descrição da meta

Republicação do Decreto nº 41596

redução do ICMS para empresas do comércio e 

da indústria do setor de 13% para 5%

Obtenção da carta sindical - SINCOJOIAS

Sindicato de Comércio Varejista de Joias do 

Município do Rio de Janeiro



Outras importantes ações realizadas em 2009

descrição da meta

Participação da presidente da AJORIO na diretoria do 

Sistema Fecomércio e no  Conselho Regional do SENAC 

Rio

Participação da diretora executiva da AJORIO no Grupo 

Consultivo de Design da SEDEIS, na Câmara de Gestão 

dos APL´s do Estado do Rio de Janeiro, no Fórum de 

Sapatos e Acessórios de Moda do Estado do Rio de 

Janeiro do Sistema FIRJAN e no Fórum de Bijuterias da 

Cidade do Rio de Janeiro do SEBRAE/RJ



Outras importantes ações realizadas em 2009

descrição da meta

Trabalho político em prol da atração do Congresso 

Internacional do ICA (International Colored Stone 

Association) para o Rio de Janeiro em 2011



Outras importantes ações realizadas em 2009

descrição da meta

1ª turma formada pelo Projeto “ 1º Emprego 

no Setor de Joias” – 35 participantes

Capacitação em Gestão Empresarial 

organizada pelo SEBRAE/NA e o IBGM – 4 

empresas participantes do Rio de Janeiro, 

dando origem ao livro “Manual de Boas Práticas 

para as indústrias joalheiras, de folheados e de 

bijuterias”



Livro “Manual de Boas Práticas para 

as indústrias joalheiras, de folheados 

e de bijuterias” – dez 2009



Maiores dificuldades encontradas em 2009 

• Ambiente de crise mundial paralisou as empresas 

no 1º. semestre

• Alta do ouro encolheu a indústria de joias, 

principalmente as  pequenas, sem capital de giro

• Redução do quadro de pessoal da AJORIO 

provocou perda de agilidade principalmente na 

area de assessoria de imprensa e marketing 

setorial

• Atraso do primeiro desembolso do apoio do 

SEBRAE dificultou a realização de algumas ações



Facilidades encontradas em 2009 

• Crescente confiança e credibilidade do setor 

junto aos parceiros facilitando o trabalho de 

representação

• Trabalho conjunto das entidades fortalece a 

imagem do Sistema AJORIO

• Motivação e entusiasmo das novas empresas de 

bijuterias inseridas no projeto



Principais ações programadas para 2010

• Implantação da Bolsa de Empregos do setor, 

fortalecendo o Centro de Serviços

• Publicação do livro “A Joia do Rio”

• Continuação do trabalho pelo reconhecimento do 

APL Joia Carioca pelos bancos públicos (BB e Caixa) 

para obtenção de empréstimos com taxas de juros 

abaixo do mercado para MPEs do setor

• Reorganização do banco de dados



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 2010! 

!


