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SOBRE A AJORIO



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

Varej ista  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.

QUEM
SOMOS

As cinco entidades trabalhando unidas
formalizam um importante mecanismo

de suporte pol ít ico e  institucional
integrando ações conjuntas para o

fortalecimento do setor de joias ,
bi juterias ,  gemas e  af ins .



Congregamos as empresas do setor de
indústria  e  comércio de joias ,  relógios ,
pedras preciosas e  af ins 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 real ização de eventos promocionais
para a  comercial ização e  divulgação de
seus produtos .

O QUE
FAZEMOS?

O QUE
QUEREMOS?

Ser e  ser  percebida como
a melhor entidade de

classe do setor de gemas,
joias  e  bi juterias  do

Brasi l .  Para isso ,  nosso
trabalho está pautado no

profissional ismo,  no
comprometimento,  na

cortesia ,  na ef ic iência  e
na cordial idade.



 

Quanto mais empresas se unirem a nós,
maior será nossa representatividade e

capacidade de atender às demandas
individuais e coletivas do setor.



Em 2021 ,  recebemos
09 associados novos e

hoje  somamos 242 CNPJ's
com atendimento exclusivo

e personal izado.
 

Cl ique no l ink e  saiba o que
sua empresa ganha ao se

associar  ao Sistema
AJORIO.

 
 http:/ /bit . ly/35FiwGH 

http://bit.ly/35FiwGH
http://bit.ly/35FiwGH
http://bit.ly/35FiwGH


PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES



DEFESA DE INTERESSES E
REPRESENTAÇÃO

EMPRESARIAL

Presidente do SINCAJOR e SINDIJOIAS RJ
Vice-presidente da Fecomércio
Vice-presidente do IBGM
Diretora da Fir jan
Membro do Conselho Regional  SENAI SESI
FIRJAN
Membro do Conselho Empresarial  de Assuntos
Tributários da FIRJAN
Membro do Conselho Del iberativo Estadual  do
SEBRAE RJ

Para defender os interesses do setor ,  a  AJORIO,
através de nossa presidente Carla  Pinheiro ,
participa de dezenas de reuniões por ano na
qual idade de:



Acompanhamento permanente do Legislativo e  do Executivo em todas as esferas: município,

estado e federação.

Acompanhamento das reformas, especialmente a tributária, para eliminação do IPI e isenção do

imposto seletivo para o setor.

Trabalho pela reabertura do comércio e indústria na pandemia, com segurança.

Tax Free nos aeroportos brasileiros com projeto piloto no Rio de Janeiro

Permanente pauta pela segurança e combate à pirataria e contrabando

Apoio à adequação tributária em outros Estados

Acesso à crédito e melhores condições para micro e

Principais pautas em defesa
dos interesses do setor

       pequenas empresas



Testes de COVID
gratuitos

 
Em parceria com a Firjan,

no auge da pandemia,
continuamos oferecendo
gratuitamente, testes de

Covid-19 (PCR) para
empresários e funcionários

do setor de joias e
bijuterias. 



VIII Seminário
Atualização

Tecnológica e o Setor
de Joias e Bijuterias

Clique aqui e assista na íntegra!

100% onl ine e  gratuito
09 especial istas
debatendo temas do
momento
1ª  edição com tradução
em Libras
Inscrições de 10
Estados Brasi le iros

https://www.youtube.com/watch?v=J5FC4Tqe3EA&t=4s


200 vagas para
cursos gratuitos

em parceria com a
Firjan SENAI

Introdução a Fotografia Digital, Ourives para jovens

de 18 a 24 anos, Modelagem 3D, Criação e

Prototipagem de Joias e Bijuterias (2 turmas),

Tratamento de imagem, Criação de Vídeos para

Redes Sociais, Técnicas Básicas de Cravação em

Joias, Assistente de MKT Digital, Técnicas Básicas de

Produção de Joias, Ourives.



SÉRIES DE
CONTEÚDO

A AJORIO intensificou a produção de
conteúdo principalmente em suas redes
sociais, local de maior concentração do

nosso público.



DATAS DO VAREJO

Projeto com objetivo de preparar
empresas para as grandes apostas

do comércio durante o ano. Ao todo
foram:

05 vídeos
10 profissionais de áreas diversas

Mais de 03 horas de conteúdo
Cerca de 800 visualizações

 

Clique aqui para ver mais

https://www.youtube.com/watch?v=B0zBuh5Vsk0&list=PLp-lHROEQVTTve2Ut-5h6ntayxV9UAn8l


CLIQUE AQUI
para baixar

E-BOOKS

CLIQUE AQUI
para baixar

EXCLUSIVO
para os inscritos no

VIII Seminário

https://www.ajorio.com.br/web/index.php/servicos/publicacoes/e-book-dia-das-maes
https://www.ajorio.com.br/web/index.php/servicos/publicacoes/e-book-metricas


DICAS PARA VENDER MAIS
ONLINE

Em resposta imediata ao Superferiadão, decretado em
março de 2021, a AJORIO produziu 05 vídeos com

dicas para ajudar os vendedores a trabalharem
remotamente.

VITRINES DO MUNDO

Curadoria de diversas ideias para compor a vitrine
para o Dia dos Namorados.



GEMAS

Propriedades , curiosidades ou particularidades de
diversas pedras preciosas.

DIA DO CLIENTE

Sugestões de CRM para as empresas utilizarem com
suas bases de relacionamento.

VEJAM ESSA IDEIA

Dicas para vender mais no Dia dos Pais.

INSPIRE-SE

Frases inspiradores de grandes líderes mundo a fora.



DESENVOLVIMENTO DE
FERRAMENTA DE

REALIDADE AUMENTADA

Projeto em  parceria com a Firjan
SENAI que visa melhorar a experiência
de compra à distância de uma joia com

a finalidade de aumentar as vendas
online dentro do setor.



Batizado de AIOJ, o nome do projeto em desenvolvimento
pela Firjan Senai, através de um pedido da AJORIO, foi

escolhido por ser a palavra JOIA, refletida. 
 

Com a ferramenta o usuário poderá experimentar uma joia
virtual, como se estivesse num espelho. O setor joalheiro

sempre dependeu da experiência na loja física para
encantar clientes, temos aqui uma estratégia totalmente

alinhada com a demanda de consumo online acelerada pela
pandemia.

 

Clique aqui e saiba mais sobre a ferramenta
apresentada no VIII Seminário.

 

https://drive.google.com/file/d/1sm7Tf1FJGZho_Ebz4BWpT8_QCsRwYYIW/view?usp=sharing


MENTORIAS
GRATUITAS

A AJORIO disponibilizou para sua
base de associados mentorias

individuais e gratuitas.



DATAS DO VAREJO

Seis empresas foram sorteadas para receberem

uma mentoria personalizada com seis

profissionais convidados pela AJORIO. CRM,

planejamento comercial, marketing, estilo e

vendas foram as áreas exploradas neste projeto.

GLOBAL OPSI

Associados e, posteriormente, não-associados puderam

rever custos com benefícios para funcionários e

diretoria, seguros e outros custos dentro de suas

empresas de forma totalmente gratuita.



APRESENTAÇÃO DE
NOVAS TECNOLOGIAS 

Para que nossos associados se
mantivessem atualizados com o que há

de mais moderno no mercado, a AJORIO
fez uma vasta pesquisa de ferramentas e

apresentou as melhores opções.



LIVE COMMERCE

com a MIMO

MARKETPLACE NO WHATSAPP

com o Aarim

CHATBOT 

com a Take Blip

SISTEMA ERP

com Vendeur



CAPACITAÇÃO
DO SETOR

- Outras Realizações -



MAPA DA MINA II

19/10 a 28/10

MAPA DA MINA I

15/03 a 05/04

VENDEDOR MODERNO

15/12
Assista clicando aqui.

PARCERIA COM MÔNICA LERINA

https://www.youtube.com/watch?v=zsO6SbES740&t=602s


26/01  e  11/02

Webinar Lições Básicas de SEO

Clique aqui e assista.

08/04

Webinar Como vender através 

do Google Meu Negócio

Clique aqui e assista.

P
ar

ce
ri

a 
co

m
 

A
le

xa
n

dr
e 

R
ai

s 

https://www.youtube.com/watch?v=bUJeTgxk4E0
https://www.youtube.com/watch?v=xx7Fh5D5N_A&t=1s


P A R C E R I A  C O M
B I A N C A  K R E M E R

29/09

LGPD descomplicada para micro e 

pequenas empresas.

 

Clique aqui para assistir.

https://www.youtube.com/watch?v=awb8GM6uhb4


GEMOLOGIA

Além dos tradicionais cursos do
Laboratório da AJORIO, tivemos outros

cursos sobre gemas em 2021.



10/03 A 19/04

Curso Básico de Gemologia Online 

08/06 A 15/06

Curso de Pérolas (Online e presencial) 

04/10 A 11/11

Curso Identificação e Classificação de
Diamantes Lapidados



11/02 a 11/03
Opala, Turmalina e Quartzo: Beleza,

valor e poder simbólico das gemas

brasileiras com Regina Machado e

participação especial de Adriano Mol

 
20/07 a 29/07 

Storytelling de Gemas Coradas com Rui

Galopim de Carvalho



PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS 

- Outras Realizações -



Divulgação de vagas
de emprego

(na indústria e no varejo)

 

Sessões de fotos com 
Alexandre Rais

08 e 09/02

17 e 18/05

24 e 25/11



Parceria na divulgação de
eventos e serviços para o

Setor



Laboratório  Gemológico
da AJORIO

 

Cursos personal izados

Anál ises

Pareceres Gemológicos

Certi f icados



AGENDA 2022



RFID:  Já  ouviu falar  desta tecnologia?  -  com a Computype Brasi l
10/01  às  19h,  no YouTube da AJORIO

Projeto de Capacitaçao e  Gestão Financeira  para Pequenos Empresários  -
com Mairom Duarte

100 vagas gratuitas  para cursos Ourives ,  Modelagem 3D,  Excel  Básico e
Assistente de Marketing Digital .

Videoaulas  com assuntos atuais

- E muito mais!!! -

Cursos de Gemologia  Online e  Presencial  -  com Chang He OK
A partir  de Janeiro

Caravana Empresarial  para. . . ! ! !



FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE
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FALE CONOSCO
 

PELO WHATSAPP
(21) 96733-3142

E-MAIL
info@ajorio.com.br

https://www.facebook.com/sistemaajorio/
https://www.instagram.com/sistemaajorio/
https://www.youtube.com/channel/UCrPetBh56Qqtmh_SzmcmDig
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521967333142
mailto:info@ajorio.com.br


Muito Obrigada!

P a r a  i n f o r m a ç õ e s ,  c o m e n t á r i o s  
e  s u g e s t õ e s  a d i c i o n a i s :

A n g e l a  A n d r a d e
a n g e l a a n d r a d e @ a j o r i o . c o m . b r



www.ajorio.com.br

www.blogjoia.rio.br

http://www.ajorio.com.br/
http://www.blogjoia.rio.br/

