
Entrevista com o presidente do Sindoac, Aristides Formighieri Júnior

NoÍma de desempenho
Um marco no setor da construção civil brasileira
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Ãa

ceÍâmicas d0 RJ
ldeia é contemplar a

execução de um pacote
de soluçÕes gerenciais

para qualificação do setor

0 dhetor de relações ilstitucionais
da AnireÌ, luis lima, o 0eÍerte

técniao dâ AniaeÍ, Bruno tÌasson,
e 0 coordenadü d0 PÍograma

ConstÍução Ciuil d0 Seblae/ru,

tllarcos vasconaellos

A Assoc ação NacÌona da ndúsÍia Ce-
ráni, a (A cery e o Seorae/1. . en pdrcêrra

com Sindicer/ltaboraí, S ndicer/Campos dos
Go!4acazes e Sindicer/Médio Va e ParaÍba -
FJ desenvolvem o Programa de Aperfe Çoa-
rnento Técnico e Gerenc al de Ceram slas, A
ideia é contemp ar a execução de um pacote

de so uçÕes gerenc ais para qua ficaÇão de
produtores de cerârn ca vermelha no Rio de
Janeiro, Além dsso, contemplará aÇÕes do
projeto Cerâm ca Sustentáve é + VÌda por

meio das consultorias para lnovaÇão Tecno
óg ca, QualificaÇão nos PSQS e EÍ ciênc a
Energética.

O programa está em fase de desenvolvi-
menÌo Segundo gerente técn co da Anìcer,

Bruno Frasson, a intenÇão é que o proleto

inicie a "todo vapor" em laneiro de 20T5 e
tenha aÇÕes durante o ano inteiro, "lVed ante
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interesse dos ernpresários, serão desefvol-
údas novas aÇÕes para as próxlmas Íases
ao ongo dos próximos anos, com novas
so uÇÕes de acordo com as necessidades",
exp cou,

O objetivo do programa, conÍorme F-ras

son, é atender Nlicro e Pequenas Ennpre-

sas (MPE) da ndústria cerarnista do Estado
do Fo de Janero, "apresentando soluÇÕes
personalizadas para o segn'ìento, levando
em cons deraÇão a dnâmca operaciona e
as características especÍfcas da ndústra
cerârnica, com nformaÇÕes sobre plane
jamento estratégico, fnanÇas, rnarket ng e
vendas, inovação tecnológica, qualificação

nos PSQs/PBQP-H e eÍic èncìa energética".
O p'ogana se? compos.o po- vaios

-óo .ros e aplinado .o Fio de Jd'ìei'o nos
poos produtores abrang dos peos sndica
tos parceiros. Os rnódulos serão intercalados

com treinamentos co etvos e consu torias in

dlviduais nas empresas São eles N,4ódu o de
Planejamento Estratégico; f,rlódu o de Con-
sultorla para lnovaçâo Tecnológ cai Móduo
de GesÌão F nanceirat [/]ódulo de Consultor a
para EÍiciência Energética; lVódulo de Marke

ting e Vendast Vlódulo de Consuitora para

QualiÍicação nos PSQS/PBQP H; e execu-

ção de ensaos SEBFATEC para o PSQ.
'O que -enos oonsÌataoo nac 'êu oes

com os sindlcatos é que o setor está carente

em treinamento para operadores, mp anta

Ção de controles de produÇão, melhoria da

qua dade do produlo, maior competividade
frente aos produtos concoffentes, redução
do consumo energético, reduÇão de perdas

no processo, entre outros Íatores, Ao Í nal da
prime ra fase do programa (20.15), espera-
mos implementar aÇÕes sustentáve s, reduzir
o consumo de energia (e étr ca e/ou térmica),
aumentar a produtivdade, aumentar a con
formidade dos produtos Íabricados e aderr
empresas ao Prograrna Setoral da Qualida
de PSQ/PBQP H de bocos e/ou tehas",
contou.

Entre os benefícros do programa, o ge-

renÌe técnico da Anicer cltou a redução de
perdas e quebras, maior sistematzaÇão e
rastreallilidade do processo, conÍorm dade
com as normas tácn cas e portaras do ln-

metro e reduÇão energét ca que á, hoje, res-
ponsável por até 407o do custo das fábrcas,
dependendo do porte, entre outros,

Conforme Frasson, enÌre as metas do
prograrna esÌão índ ce de satisÍaÇão das so-
uÇÕes do programa gua ou superor a 757oi

reduÇão do consumo de energia (e ótrica e/
ou térmica) de 10% do toÌa de ernpresas
paaric pantes através da consutoria para

eficiência energática; aumento da produtiv -

dade de 20o,6 do total de empresas paftic -

oa'tes alaves da consLllor a de ^ovaÇao

tecno óg ca; e obtenÇão de 20% das ernpre-
sas pairic pantes da consultorÌa para qua -

ficaÇão no Programa Setora da Qua dade
- PSO/PBOP-H de blocos e/ou Ìelhas,

0 coordenadoï do

Programa Construção

ciúl do sebÍae/RJ, Marcos

Uasconcellos, o geÍente

técniro da Aniceí Bruno

FÌasson, 0 associado d0

sindicer, sérgio Lima, e o
presidente do sindkeÍ/
Itaboraí, Edézio Menon
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