
Associe-se
Associação Nacional da Indústria Cerâmica - ANICER

Com mais de duas décadas de serviços prestados à indústria de cerâmica vermelha, a 

Associação Nacional da Indústria Cerâmica – Anicer atua como representante do setor, 

defendendo seus interesses e buscando oportunidades para enfatizar nossa posição 

de destaque na cadeia produtiva da construção civil. Graças a esse trabalho, hoje, a 

indústria cerâmica tem representatividade efetiva na orientação estratégica das ações 

do governo federal.



Missão
A nossa missão é representar o setor de cerâmica 

vermelha e promover o  desenvolvimento 

sustentável por meio de difusão tecnológica e da 

capacitação empresarial.

Revista da Anicer

O associado recebe gratuitamente a Revista da 

Anicer, publicação mais expressiva do nosso setor, 

com conteúdo técnico, matérias e entrevistas com 

as principais autoridades brasileiras.

Boletim Anicer

O Boletim Anicer é um comunicado semanal que 

aborda os principais temas do seu interesse, além 

funcionar como um informativo que adianta as 

tendências do segmento.

Site

O sócio Anicer também conta com destaque em nosso 

site. Os dados da empresa associada são adicionados 

na página, que permite consultas e viabiliza negócios 

com quem navega em nosso portal.

Vantagens em ser um associado Anicer
Informações em primeira mão



Tratamento diferenciado

Encontro Nacional

O maior evento do setor na América Latina, realizado pela 

Anicer, reúne empresários brasileiros e estrangeiros para 

desfrutar de oportunidades de aprendizado, intercâmbio 

e negócios. Somente o sócio Anicer tem desconto de 50% 

no valor das Clínicas Tecnológicas.

PSQ - Blocos e Telhas

Em parceria com o Ministério das Cidades, através do 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat 

(PBQP-H), a Anicer estimula a produção com alto padrão de 

qualidade. Hoje, a associação é gestora do Programa Setorial 

da Qualidade – PSQ de Blocos e Telhas Cerâmicos e oferece 

aos sócios desconto na tabela de adesão ao PSQ.

Anicer na sua Empresa (ANSE)

Apenas o associado da Anicer pode contratar o projeto 

ANSE, que consiste em um trabalho de consultoria técnica, 

treinamento e auditoria feitos dentro das empresas, com a 

finalidade de garantir o aprimoramento dos processos nas 

etapas de produção e qualificação dos produtos fabricados.

Campanhas

A Anicer tem investido em campanhas publicitárias que valorizam a imagem do setor, estimulam o 

consumo e atentam para a qualidade dos produtos. O sócio Anicer pode solicitar o material da campanha 

para divulgar também a sua marca.

Delegações

Com o intuito de oferecer ao associado a oportunidade de conhecer os processos de fabricação, produtos e 

estruturas tecnológicas de outros países, a Anicer tem organizado delegações para feiras internacionais e visitas 

técnicas no exterior. Já formamos delegações para Tecnargilla (Itália), Ceramitec (Alemanha), Ceramics China, 

BATIMAT (França) e Portugal. Além disso, os sócios Anicer garantem descontos nos valores dessas delegações.



Projetos

A Associação está sempre elaborando projetos de desenvolvimento setorial, que passam por diversos 

aspectos da indústria cerâmica: produtividade; eficiência energética; fomento e aplicação do produto 

cerâmico; inovações tecnológicas; desenvolvimento associativo; avaliação de conformidade; potencial 

de exportação; treinamento de pessoal; segurança do trabalho.

Representatividade

Devido aos anos de atuação junto às instituições políticas nacionais, a Anicer goza, atualmente, de 

voz ativa em todos os encontros políticos ligados ao setor e à cadeia da construção, sejam de caráter 

decisório ou participativo, de assuntos técnicos a aspectos legais. A representatividade é fundamental 

para garantia da defesa dos interesses do setor.

Estas são apenas algumas das atividades que fazem parte de uma estratégia que foca na valorização dos 

produtos e a ampliação do espaço da cerâmica vermelha na construção civil. Agora, a Anicer convida 

você, ceramista, a participar deste trabalho que tem como base o espírito de união e associação, visando 

um futuro promissor para o segmento e para a sociedade.

Para integrar a associação, clique aqui e preencha o formulário. 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail anicer@anicer.com.br.

Posteriormente, serão remetidos mensalmente boletos 

no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

com vencimento no dia 05 de cada mês.

Inscreva-se!
Faça parte da Anicer!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZViU4G7t7_5jDtwrIydF4VEE1y825IgSJBVVp-YmoBtQphw/viewform
mailto:anicer%40anicer.com.br?subject=D%C3%BAvida%20sobre%20a%20filia%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20Anicer

