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NOSSA 
mISSãO

Representar o setor de cerâmica 
vermelha e promover o seu 

desenvolvimento sustentável por 
meio de difusão tecnológica e da 

capacitação empresarial.
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NOVOS
HORIZONTES
DO SETOR
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Por Luis Lima | Presidente da Anicer
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Este foi um ano de vitórias importantes para o setor e para a Anicer. Entre elas, as maiores conquistas de longo prazo obtidas 

foram: a elevação da auto-estima da classe ceramista e o despertar maciço para a questão da qualidade.

Isto pode ser percebido pelo número cada vez maior de adesões aos programas de qualidade mantidos por nossa Associação, 

além dos avanços com o Anicer na Sua Empresa e o Conheça o Seu Produto Pela Avaliação da Conformidade.  

Para dar suporte a esta transformação, buscamos parcerias estratégicas com instituições federais para impulsionar o crédito 

para a modernização do parque e aumentar a capacidade instalada. Outras parcerias objetivam, especificamente, o aumento do 

desempenho das indústrias, seja na questão de eficiência energética ou ambiental, além da capacitação profissional e melhoria 

da gestão.

Não poderia falar em parceria sem lembrar e agradecer, profundamente, a todos os Sindicatos e Associações parceiros, à Caixa, 

ao Sebrae, ao Sistema Indústria e, especialmente, ao Senai/DN. 

O 39º Encontro Nacional e a 13ª Expoanicer bateram recorde de público e volume de negócios, respectivamente, reflexo direto 

das obras de expansão e modernização pelo qual passa parte das indústrias do setor. Além disso, o evento atingiu um novo pa-

tamar em termos de internacionalização da sua marca e público e já podemos considerá-lo o 3º maior do mundo dedicado exclu-

sivamente à cerâmica estrutural.

Por trás de cada uma dessas realizações, houve grande empenho de nossos colaboradores e diretores, que viajaram pelo Brasil 

representando o setor em reuniões, desenvolvendo estudos e se comunicando com os públicos de interesse.

Acredito que estas ações, em seu conjunto, servirão ainda para despertar nos ceramistas de todo o Brasil para a importância do 

associativismo, para que nossas conquistas sejam cada vez maiores. 

Além de ter sido um ano em que colhemos resultados de sementes plantadas anteriormente, foi um período em que plantamos 

novas sementes que abrirão novos horizontes para todo o setor e sua imagem perante os nossos consumidores.
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Este Relatório Anual de Gestão reúne fatos e dados que retratam os principais eixos de atuação da Associação no ano de 2010. 

São números que demonstram o crescimento da entidade e os resultados positivos das ações implementadas.

Além do panorama administrativo, faz um balanço das ações desenvolvidas pela Anicer, incluindo serviços e atendimentos pres-

tados. Destacamos os projetos desenvolvidos, como o Conheça o Seu Produto pela Avaliação da Conformidade, parceria entre 

Anicer e Sebrae que orienta os empresários quanto à importância da conformidade do produto fabricado e o 39º Encontro Na-

cional da Indústria de Cerâmica Vermelha. Em outro eixo, as ações de comunicação, como o lançamento do boletim informativo 

voltado, exclusivamente, aos empresários do setor, resultados de assessoria de imprensa e o boletim online em novo formato.

Também abordamos o projeto Solução Cerâmica, fruto da parceria com o Senai/DN, lançado durante a feira Construir 2010, 

como maneira de mostrar ao público as vantagens da alvenaria estrutural com blocos cerâmicos e das coberturas cerâmicas, e 

demonstrar sua paridade com o Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

Também destacamos o Acordo de Cooperação assinado entre a Associação e a Caixa Econômica Federal que resultou na cria-

ção de condições diferenciadas destinadas às micro e pequenas empresas associadas à Anicer.

Para destacar a qualidade como um dos objetivos centrais do trabalho da instituição, o presente relatório mostra a evolução 

dos Programas Setoriais da Qualidade, do Ministério das Cidades, e do programa Anicer na sua Empresa. Por fim, resume as 

articulações políticas que representaram o setor e garantiram a defesa de interesses da categoria, em conjunto com Sindicatos 

e Associações filiados de todo o Brasil.

APRESENTAÇãO



PERfIL 
DO SETOR
O setor de cerâmica vermelha é um dos 
mais tradicionais da indústria brasileira 
e, talvez, o mais antigo. Este setor se 
moderniza rapidamente acompanhando 
a evolução da cadeia da construção civil 
e seu produto está em sintonia com a 
economia verde do século XXI.
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Entre os temas que nortearam as ações desenvolvidas, destacam-se: 

QUALIdAdE
Para isto, um número crescente de empresas aderiu aos Programas Setoriais da Qualidade – PSQ, na área 

de blocos e telhas cerâmicas, que integram o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, o 

PBQP-H, do Ministério das Cidades. Estes programas visam alinhar todos os setores da cadeia da construção 

civil às Normas da ABNT, inserindo-os num contexto de conformidade técnica de padrões elevados, além de 

estimular a concorrência sadia entre empresas.

MEIO AMbIENTE
Cada vez mais empresas têm adotado biomassas verdes como combustível para seus fornos. O consumo des-

tas biomassas representa excelente alternativa para a eliminação de resíduos provenientes de outras indústrias, 

como a moveleira e a agrícola. Sendo assim, as cerâmicas reduzem a emissão de metano, gás do efeito estufa 

(GEE) com potencial de aquecimento atmosférico 21 vezes superior ao do CO2 e o setor atua como aliado do 

meio ambiente contra o aquecimento global. As ações geraram crédito de carbono a dezenas de empresas que 

puderam reinvestir em desenvolvimento tecnológico.

Em busca de propiciar ao setor um desenvolvimento sustentável a longo prazo, a Anicer desenvolve 

um amplo leque de ações que objetivam a difusão da qualidade como valor fundamental, princípios de 

eficiência e aprimoramento de gestão.
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A INDúSTRIA DA CERâmICA VERmELHA Em NúmEROS

•  6.903 empresas compõem o setor [1]

•  90% das indústrias são classificadas como micro ou pequena empresa

•  R$ 18 bilhões de faturamento anual

•  400 mil postos de trabalho diretos são gerados, somando-se outros 1,25 milhão indiretos

•  4,5 bilhões de blocos são produzidos mensalmente, consumindo quase 9 bilhões de toneladas de argila 

•  1,3 bilhão de telhas são produzidas por mês, utilizando 5 bilhões de toneladas da matéria-prima 

•  Representa 4,8% do macrossetor da construção civil 

 [1] Dados do IBGE 2008 para Seção C, divisão 23, grupo 234, classe 2342-7, fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para 

uso estrutural na construção, excluídas as palavras pisos e azulejos da razão social.

MINhA CAsA, MINhA VIdA
Entre os desafios atuais desta indústria, está o fornecimento de produtos para os programas 

governamentais, como o programa Minha Casa, Minha Vida, que prevê a conclusão de 2 milhões de 

moradias populares de qualidade. Uma demanda que, traduzida para este setor, significa algo em 

torno de 6 bilhões de blocos cerâmicos.



Distribuição dos Associados por Região:

ASSOCIADOS
A Anicer concluiu o ano de 2010 com 301 empresas associadas, expandindo sua base social em todas as regiões do Brasil.  O 

Norte e o Nordeste do País foram as regiões que apresentaram os maiores índices de novas filiações em relação ao ano de 2009. 

São informações que indicam a difusão da ideia do associativismo entre os empresários do setor, que entendem que, ao se 

associar, fortalecem a sua entidade de classe, que se torna ainda mais capaz de defender seus interesses. 

A direção da Anicer mantém intenso cronograma de reuniões e visitas aos Estados do País, em conjunto com sindicatos e 

associações filiados.
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TOTAL   

301
Associados

39%

9%

28%
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11%



DELEGAÇÕES
Com o intuito de incentivar o empresariado nacional conhecer 
as tendências de consumo e de produção no setor de 
cerâmica vermelha mundial, sobretudo europeu, a Associação  
desenvolve uma política de organizar delegações, anualmente, 
aos maiores eventos mundiais.
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Dados da feira:                     31.599  visitantes                    450 expositores

VISITAS TéCNICAS

SERENI - fabricante de telhas e acessórios para telhados, pisos, lajotas, peças para fachadas ventiladas e tijolos aparentes
Produção de 90 mil peças/dia

GRAL - fabricante de blocos estruturais e de vedação
Produção de1300 toneladas/dia

30 Participantes   |   Estados representados: ES, mG, PB, PR, RJ, SP, Df   |   Países representados: Brasil e Angola

TECNARGILLA
Em 2010, a Anicer formou uma delegação de empresários à uma das mais importantes feiras do 

setor no mundo, a Tecnargilla, realizada na província de Rimini, na Itália.

A delegação foi viabilizada por meio de uma parceria com o ICE (Instituto Italiano para o Comércio Exterior), órgão 

vinculado à Embaixada da Itália e possibilitou ainda que seus integrantes pudessem observar o processo produtivo de 

importantes empresas do setor, como a Gral, de blocos, que se destaca pela alta tecnologia de seu parque, e a Sereni 

Coperture, de grande variedade de produtos.

A feira italiana é referência para o setor cerâmico mundial, principalmente na exposição de inovações tecnológicas. Os empresários 

brasileiros puderam conferir uma variedade de máquinas e equipamentos e avanços em automação e mecatrônica.  As ofertas 

de serviços de logística, soluções de layout e de distribuição dos elementos de produção, de acordo com cada fábrica, também 

chamou a atenção da delegação.



fUNDACER
Reconhecendo as inúmeras e crescentes necessidades 
do setor no tocante ao desenvolvimento tecnológico de 
seus processos e produtos, a Anicer iniciou a criação da 
Fundação Nacional da Cerâmica – Fundacer.

18 | Relatório Anual Anicer 2010 | BALANÇO DE AÇÕES 
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Enquanto a Associação tem como aspecto primordial, a representatividade da classe cerâmica, a Fundacer terá 

como objeto as áreas de pesquisa, inovação e desenvolvimento de serviços nas áreas:

AMbIENTAL 
Eixo no qual serão desenvolvidas ações que promoverão métodos para tornar o setor mais sustentável, 

como incorporação de resíduos à massa dos produtos e utilização de biomassas como combustível 

nos fornos, entre outras soluções que reduzam o impacto ambiental;

TECNOLÓgICA
Ligados à busca de novas tecnologias e desdobramento de pesquisas que aprimorem e multipliquem 

as propriedades intrínsecas ao material cerâmico. Neste contexto, também estão incluídas ações que 

otimizem a eficiência energética na indústria cerâmica;

TéCNICA
Multiplicação dos serviços de consultoria, ensaios técnicos e de qualificação para contribuir com a adequação às 

Normas Técnicas e o bom desempenho dos produtos cerâmicos.

A fundacer vai contribuir, permanentemente, para o  
desenvolvimento do produto cerâmico e da imagem do setor

O patrimônio da Fundação, suas receitas e resultados operacionais serão aplicados integralmente na manutenção e execução 

de seus objetivos institucionais, possibilitando a ampliação das frentes de trabalho e do número de empresas atendidas.
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Os ceramistas se mantêm informados através da seção de notícias do site que está sempre atualizada e aborda questões como 

novidades do mercado, novas tecnologias, editais, programas de incentivo e outros fatos de interesse a respeito das instituições 

públicas e privadas parceiras do setor.

O site conta ainda com uma seção com os principais eventos do setor e da cadeia de construção civil no Brasil  e no exterior. Além 

disso, há uma Sala de Imprensa que concentra todos os clippings de resultados de mídia espontânea e abriga press kits, releases, 

imagens, vídeos e hotsites de programas especiais, para facilitar a cobertura de ações da Anicer em outros veículos de comunicação.

As empresas qualificadas pelos Programas Setoriais da Qualidade também podem ser identificadas na página, bem como empresas 

e instituições associadas por localidade, área de atuação e produtos.

www.ANICER.COm.BR

SITE 
DA ANICER
Com média de mais de 500 
acessos diários, o site da Anicer 
se consolidou em 2010 como 
uma importante ferramenta de 
informação da indústria cerâmica. 

* Nº de acesso ao site da Anicer em 2010: 183.319  |   Média de acessos por dia: 500,87
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Criação de perfil no Twitter a fim de difundir informações sobre o setor e dialogar com outras áre-

as da cadeia da construção civil e com o público em geral. A ação permite monitorar as novidades 

de parceiros institucionais e aumentar o intercâmbio com os mesmos.

O Twitter da Anicer encerrou o ano de 2010 com 170 postagens, seguindo 115 perfis e sendo 

seguida por 124 perfis.

REDE
SOCIAL

Estatísticas:

170 Tweets      115 Following      124 Followers     4 Listed

http://twitter.com/#!/anicer



CERâmICA
NA míDIA
Clipping produzido pela Comunicação da 
Anicer enviado aos associados e diretoria 
de forma a destacar as conquistas em mídia 
espontânea e outras de interesse. 
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O desenho ficou mais moderno, reestruturado de maneira a permitir maior interatividade 

e aumentar a relação direta do público com outros conteúdos e funcionalidades do site da 

Associação e parceiros. Além disso, o veículo passou a ter periodicidade semanal. 

O Boletim Anicer é distribuído para um mailing com mais de 10 mil e-mails cadastrados que 

inclui ceramistas de todo Brasil, sindicatos e associações, fornecedores do setor, federações 

de indústrias, órgãos governamentais e APLs, além de instituições parceiras, como CNI, 

Sebrae, Sesi e Senai.

No ano, 48 boletins foram veiculados entre os regulares, semanais, e os especiais ligados a 

eventos e ações específicas.

ANICER
ON LINE
O boletim eletrônico semanal produzido 
pela assessoria de comunicação, que 
traz notícias sobre as instituições 
e empresas do setor, cadeia da 
construção civil, indústria, governo e 
mercado, foi repaginado.



REVISTA
DA ANICER
Dirigida a um público composto por 
cerâmicas e olarias em todo o Brasil, 
arquitetos, engenheiros, universidades, 
empresários, pesquisadores, sindicatos, 
associações, federações da indústria 
e construtoras, a Revista da Anicer é 
considerada o primeiro veículo oficial de 
imprensa voltado, exclusivamente, ao setor 
de cerâmica vermelha no País. 
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Lançado em 1997, o veículo apresenta conteúdo informativo segmentado apurado por uma equi-

pe de jornalistas conectados com o universo da cadeia da construção civil. Também conta com 

uma versão online hospedada no site da Anicer, acessível a todos os interessados.

Em 2010, a Revista passou por  algumas reformulações e ganhou um novo projeto gráfico, mais 

leve e moderno, e sua publicação passou a ser realizada em papel de gramatura maior, gerando 

um produto de qualidade superior. 

O veículo possui assinantes na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e União Europeia.
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Evolução do número anual de anunciantes e da Revista
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Novas seções fixas também foram incorporadas ao projeto editorial da 
Revista, que passou a contar com: 

mOmENTO INSPIRAÇãO, que lança um olhar sobre usos variados, artísticos ou    

vanguardistas da argila; 

CERâmICA VERDE, que discute temas sobre sustentabilidade na indústria  

e meio ambiente; 

TENDêNCIA DE mERCADO, que traz casos de uso da cerâmica estrutural em projetos 

inovadores pelo mundo. 

REVISTA DA ANICER 2010 - Em NúmEROS:

6 Edições

3 Novas colunas

Média de 48 páginas por edição

171 Anunciantes

Crescimento 15% no número de Anunciantes
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REVISTA DA ANICER 2010 - Em NúmEROS:

INTERVALO 
CERâmICO

A coluna Espaço Sindical foi inserida na edição de nº 05 do Intervalo 

Cerâmico, com o objetivo de destacar e incentivar as ações e proje-

tos realizados pelos sindicatos e associações de cerâmica do País. 

Veículo especializado que propõe aos empresários uma “pausa” para 

pensar em questões relativas às suas fábricas, o Intervalo Cerâmi-

co trata de temas como processo produtivo, tecnologia, legislação, 

tributação, meio abiente e tudo  mais que interessa aos ceramistas.

No início de 2010, a Anicer lançou o 
Intervalo Cerâmico, boletim informativo 
direcionado exclusivamente aos 
empresários do setor de cerâmica 
estrutural, que aborda questões relativas 
ao dia a dia das fábricas. 

Tiragem: 4 mil exemplares

•  Lançado em janeiro de 2010

•  6 publicações

•  Formato: 8 páginas

•  Distribuição bimestral, apenas para  
    empresários da Indústria Cerâmica



ASSESSORIA
DE ImPRENSA
A Assessoria de Imprensa da Anicer intensificou o 
relacionamento com veículos de comunicação em diversas 
mídias. O trabalho teve, como resultado, inserções positivas 
em espaços editoriais importantes que contribuíram 
de maneira sólida para mudar a imagem do setor junto 
à sociedade, destacando sua importância social. A isto, 
soma-se o reconhecimento da qualidade e características 
sustentáveis dos produtos oferecidos pelo segmento.
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As estratégias obtiveram resultados sólidos em termos de exposição na mídia, divulgan-

do o setor de cerâmica estrutural e seus produtos, como um todo. Veículos como Revista 

Arquitetura e Construção, TV Brasil, Revista Ziegel Industrie (Alemanha), Brick World Re-

view e os jornais O Globo, O Dia e Jornal Brasil deram destaque às sugestões de pauta.

As ações de maior porte foram desenvolvidas junto a um mailing médio de 600 jorna-

listas e tiveram como foco os temas:

•  Sustentabilidade na indústria  
     11 inserções

•  Mercado da construção: preços, abastecimento, alvenaria estrutural    
     5 inserções

•  Propriedades termoacústicas dos produtos cerâmicos  
    9 inserções

•  82º Enic  
    6 inserções

•  39º Encontro Nacional  
     56 inserções impressas e 34 eletrônicas

•  Solução Cerâmica Minha Casa, Minha Vida  
     cerca de 10 inserções

•  Esclarecimentos ambientais  
     2 inserções 133
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E-mails respondidos e encaminhados Cartas e ofícios enviados
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ATENDImENTO
O bom relacionamento com o associado é um dos principais objetivos da Associação e para garantir a 

agilidade da comunicação, a Anicer realiza atendimento individual e coletivo, utilizando diversas ferramentas 

de integração com os sócios, com o intuito de garantir a agilidade do processo.

O volume de ofícios e cartas expedidas e o aumento nos atendimentos personalizados por e-mail é uma 

constante no dia a dia da Associação. 
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Cartas e ofícios enviados

• 15° ENCONTRO DE SINDICATOS DE CERÂMICA VERMELHA DO NORDESTE   -  25 a 27 de março – João Pessoa/PB

• FEICON BATIMAT 2010  -  Realizada de 06 a 10 de abril, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo

• EXPO/MS - 18 a 22 maio  -  Campo Grande/MS
 
• 53º CONGRESSO DA ASSOCIAÇãO BRASILEIRA DE CERÂMICA  - 30 de maio a 02 de junho de 2010, Mabu Thermas  
   Resort, Foz do Iguaçú/PR

• 82º ENCONTRO NACIONAL DA INDúSTRIA DA CONSTRUÇãO – ENIC 2010  - 09 a 11 de junho – Maceió/AL

• III SEMINÁRIO DE CERÂMICA VERMELHA  - 09 de junho de 2010 – Maceió/AL

• CONSTRUSUL – 13° FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇãO  - 04 a 07 de agosto, na Federação da Indústria  
    do Rio Grande do Sul

• VII SEMINÁRIO NACIONAL DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE BASE MINERAL – APL MINERAL   
   30 de agosto a 02 de setembro – Goiana/GO

• CONSTRUIR/RJ  - 16 a 19 de novembro de 2010 – Riocentro – Rio de Janeiro

• EXPOSIBRAM 2010  - 22 a 25 de novembro - Belém/PA

• CONSTRUBUSINESS 2010 - 9º Congresso Brasileiro da Construção - 29 de novembro 2010 - Fiesp - SP

• 5º ENCONTRO NACIONAL DA INDúSTRIA – CNI  - 01 e 02 de dezembro – São Paulo/SP

A Anicer marcou presença nos mais importantes eventos da construção 
civil, da indústria e outros ligados ao setor. Se nas feiras de construção 
a associação divulga os produtos cerâmicos e fomenta o seu uso, nos 
encontros, seminários e reuniões representa o setor e realiza intenso 
intercâmbio de informações. Abaixo os principais eventos do setor:

EVENTOS
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PSQ
PROgRAMA 
sETORIAL dA 
QUALIdAdE

Considerado um dos pilares estratégicos para a evolução da qualidade no setor, os Pro-

gramas Setoriais da Qualidade de Blocos e Telhas Cerâmicos, integrantes do Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), do Ministério das Cidades, 

avançaram pelo País. Este crescimento é impulsionado por um intenso trabalho de difusão 

por parte dos Sindicatos e filiados da Anicer, entidade mantenedora dos programas, e está 

mudando o nível de qualidade dos produtos oferecidos pelo setor, alinhando-o com os mais 

elevados padrões.

Os gráficos a seguir demonstram o avanço dos programas no setor, com base nos Relató-

rios Setoriais desenvolvidos onde constam os resultados do Programa, os indicadores de 

conformidade e a lista das empresas qualificadas, além da divulgação dos resultados das 

ações de combate à não conformidade.

O gráfico abaixo representa as empresas aderidas e qualificadas no PSQ:
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* Crescimento de 57% de empresas qualificadas * Crescimento de70% de empresas qualificadas



QUALIDADE | Relatório Anual Anicer 2010 | 33

PSQ Telhas

PSQ Blocos

20

mS

4

2

0

6

8

10

2

14

12

16

18

20

4

SP GO

1
23

4

mG SC

2 2

18

RJ

2
4

ES

4
5

CE

1
2

mT RN

11

Aderidas

Qualificadas

AC

4

2

0

6

8

10

6

14

12

16

18

20

ES CE

10 10

3

mG PA

4 4

6 6

mT

2

4

RJ

12

19

SP

3

9

RS PR RO

1

mS

2

SC

2

PB

1

4

GO RN

1

Am

2
1

5

mA

23

5

1

8

4

2

6

Aderidas

Qualificadas



34 | Relatório Anual Anicer 2010 | QUALIDADE

Tendo como meta a qualificação e o 
crescimento da indústria de cerâmica 
vermelha, o Anicer na sua Empresa presta 
assessoria técnica às indústrias. 

Durante o ano, o corpo 
de assessores técnicos 
do serviço realizou o 
número recorde de 915 
visitas diagnósticas em 
todo o Brasil:

ANICER NA 

sUA EMPREsA
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Consultorias 2010
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TOTAL

CONSULTORIA E ASSESSORIA TéCNICA - Desenvolvimento das áreas mais importantes da empresa, com solu-

ções individualizadas e focadas no potencial de crescimento da fábrica.

AUDITORIAS – Estudo do sistema de gestão da qualidade para identificar as áreas que necessitam de ações corretivas ou 

melhorias. Além da autorização de laboratórios para a realização de ensaios de caracterização de produto junto ao PSQ de blocos e 

de telhas cerâmicas.

TREINAmENTO - Especialização dos empresários e capacitação dos colaboradores para o aprimoramento da qualidade dos 

processos e produtos. Entre os temas abordados estão: Sistema de Gestão da Qualidade de Produtos, Interpretação e Implantação da 

Norma ISO 9000:2008, Interpretação dos Requisitos das Normas NBR 15270 e NBR 15310, Noções Básicas em Cerâmica Vermelha, 

Processo Produtivo em Cerâmica Vermelha, Implantação de Controles para Melhoria da Qualidade do Produto – Cerâmica Vermelha, 

Execução de Ensaios em Produtos Acabados, Interpretação de Relatórios de Ensaios em Matérias-Primas e Produtos Acabados.

O objetivo do projeto é promover gestão de qualidade, eficiência energética e desenvolvimento de produtos, através de um pacote de 

serviços que reúne assessoria, consultoria, auditoria e treinamentos para a empresa.



PROJETOS 
A Anicer executa projetos para o desenvolvimento do 
setor que visam aprimorar aspectos diversos da indústria 
cerâmica: produtividade; eficiência energética; fomento e 
aplicação do produto cerâmico; inovações tecnológicas; 
desenvolvimento associativo; avaliação de conformidade; 
treinamento de pessoal; segurança do trabalho. Veja os 
principais projetos de 2010:
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PROJETO DE ImPLANTAÇãO DO PSQ - TELHAS
PARCERIA ANICER E SEBRAE NACIONAL 
A ação, que teve como foco as micro e pequenas empresas, contemplou o levantamento e monitoramento dos 

indicadores de conformidade das telhas cerâmicas, apoiou tecnicamente as indústrias e deu ampla divulgação 

ao Programa junto aos produtores de todo o País.

O projeto alcançou excelentes resultados em relação às metas estabelecidas e aos indicadores no que se refere 

à mobilização e à qualificação empresarial.

Vale salientar que o projeto de implantação do PSQ-TC contribuiu significativamente para ampliação gradativa do número de em-

presas aderidas e qualificadas. Da mesma forma, novos laboratórios buscam a autorização pelo PSQ-TC, motivados pelas cerâmi-

cas que passam por ensaios regularmente.

O projeto foi finalizado em maio de 2010 e entre as ações conclusivas de execução podemos destacar a divulgação na 18º Feira 

Internacional da Indústria da Construção – Feicon, em abril, e a realização de workshops em parceria com os sindicatos e associa-

ções nas cidades de Monte Carmelo e Ituiutaba /MG, Rio, Curitiba, Salvador e São Paulo.

45   Empresas aderidas

28   Empresas qualificadas

08   Sindicatos e associações aderidos

30   Empresas atendidas com consultorias e treinamentos

18   Laboratórios auditados



O Conheça o seu Produto pela Avaliação da Conformidade pro-

move algumas vantagens aos ceramistas como: evitar o des-

perdício, aumentar da rentabilidade das empresas e valorizar o 

produto final, proporcionando para o setor um salto qualitativo.

A meta estabelecida na ação é atender a quatrocentas cerâ-

micas de todo o Brasil, sendo duzentos e cinquenta fabrican-

tes de blocos e cento e cinquenta de telhas. O CSP oferece o 

financiamento de 70% dos ensaios laboratoriais, com apenas 

30% de contrapartida das empresas, e consultoria.

CONHEÇA O SEU PRODUTO  PELA 
AVALIAÇãO DA CONfORmIDADE
Projeto realizado em parceria com o Sebrae iniciado em janeiro 

de 2010 e que tem como objetivo esclarecer os ceramistas sobre 

a importância da realização dos ensaios laboratoriais e os benefí-

cios que esta iniciativa proporciona. 

VANTAgENs  EM AdERIR AO CsP:

•  Evita o desperdício de mão de obra e matéria-prima

•  Aumenta a rentabilidade

•  Aumenta a competitividade

•  Contribui com a sustentabilidade

•  Conquista do PSQ em menos tempo com menor custo

•  Valoriza o produto
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Distribuição de empresas aderidas por região:

Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Consultorias

TOTAL DE CAPTAÇÕES = 73

Finalizadas Em andamento Contratadas Cadastro de Interesse

TOTAL DE CAPTAÇÕES = 89
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SOLUÇãO CERâmICA
O Solução Cerâmica: Minha Casa Minha Vida, fruto de uma parceria entre Anicer e Senai, foi apresen-

tado durante a Feira Construir 2010 como maneira de apresentar ao público as vantagens da alvenaria 

estrutural com blocos cerâmicos. A ideia é mostrar que o método é a melhor opção para atender às 

necessidades do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal.



•  Maior rapidez e facilidade de construção

•  Canteiro de obra mais limpo e ecológico: sem entulhos e restos de madeira

•  Redução de cerca de 30% no custo da construção

•  Economia no uso de concreto e ferragem para pilares e de madeira para formas;

•  Redução na mão de obra de carpintaria e ferreiro.

•  Os projetos de construção de casas e apartamentos são a melhor forma de promover o produto cerâmico  

     e  chamar atenção para as vantagens dos sistemas construtivos.

Construído em uma área de 42m2, o projeto não é um protóti-

po como as tradicionais casas – de aço, cimento, gesso, plás-

tico entre outros –, mas uma realidade nos canteiros de obras 

de grandes empreendimentos construídos com recursos do 

PMCMV por construtoras de peso no mercado. Os projetos em 

alvenaria estrutural com blocos cerâmicos conseguem reduzir 

em até 30% o custo da obra, diminuir o volume de entulhos ge-

rados e acelerar o tempo de conclusão da obra. 

A iniciativa conta com apoio de importantes parceiros, como 

construtoras e fabricantes de blocos e telhas cerâmicas, arga-

massas, esquadrias, revestimentos, louças e outros insumos 

para a construção. 

VANTAGENS DA ALVENARIA ESTRUTURAL  
COm BLOCOS CERâmICOS:
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A assinatura de um acordo de cooperação entre a Anicer e a Caixa Econômica Federal visando à oferta, pela instituição bancária, 

de linhas de crédito e demais produtos e serviços bancários para as cerâmicas associadas, em condições diferenciadas, foi uma 

grande conquista para o setor.

O acordo surgiu da necessidade exposta pelo setor em resposta ao aquecimento da economia e o bom desempenho de 

programas de governo, como o Minha Casa, Minha Vida, fatos que geraram forte demanda de material às indústrias cerâmicas.  

O objetivo do acordo é permitir aos ceramistas o aumento da capacidade produtiva de suas fábricas, ao passo que se adequa 

aos avanços tecnológicos industriais e às exigências ambientais e trabalhistas.

Focando na modernização das fábricas, inovação e na eficiência energética, a Caixa comprometeu-se a negociar caso a caso 

as condições diferenciadas aos produtos e serviços a serem oferecidos aos associados da Anicer, incluindo a manutenção de 

tarifas e taxas especiais em relação às concedidas ao público em geral.

O documento também estabelece uma maior presença da Caixa em eventos do setor divulgando para os ceramistas os 

benefícios do acordo e estreitando laços.

ACORDO DE COOPERAÇãO 
COm A CAIxA ECONômICA
Projeto realizado em parceria com o Sebrae e iniciado 

em janeiro de 2010 e que tem como objetivo esclarecer 

os ceramistas sobre a importância da realização dos 

ensaios laboratoriais e os benefícios que esta iniciativa 

proporciona. 
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DVD TREINAmENTO ALVENARIAS  
ESTRUTURAL E DE VEDAÇãO  
RACIONALIZADA COm 
BLOCOS CERâmICOS

ESPAÇO SINDICAL
Pensando em valorizar e estimular ações desenvolvidas pelos Sindicatos e Associações que integram a Anicer em bene-

fício do setor, foi criado o Projeto Espaço Sindical, divulgado nos veículos de comunicação da Associação e em eventos.

O Intervalo Cerâmico agora conta com uma coluna fixa para apresentar as conquistas e o trabalho que vem sendo exe-

cutado pelas instituições. Além disso, durante o 39º Encontro Nacional, foi disponibilizado um espaço multimídia, divul-

gando e valorizando todas as atividades desenvolvidas.

Tiragem especial de 1.500 exemplares do DVD de Treinamento, desenvolvido 

pela Anicer em parceria com o Sebrae para abastecer o mercado com infor-

mações sobre as vantagens da utilização do sistema construtivo de alvenaria 

com blocos cerâmicos. 



ENCONTRO 
NACIONAL
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Realizado entre os dias 24 e 27 de agosto de 2010, no Centro de Convenções de Florianópolis (Centro-

sul), na capital do Estado de Santa Catarina, o 39º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha 

congregou 2.700 visitantes por dia, vindos de todas as regiões brasileiras, além de países da América do 

Sul, Europa e África do Sul. O evento foi uma realização da Anicer, com o apoio do Sindicer Vales Itajaí e 

Tijucas/SC, Sindicer Morro da Fumaça/SC e o patrocínio de: CNI, Senai/DN, Sesi/DN, Sebrae Nacional e 

Sebrae/SC, Sistema FIESC, BNDES e Caixa. 

13ª ExPOANICER
Ocupando uma área de 7200m2, a 13ª Exposição de Máquinas, 

Equipamentos, Produtos, Serviços e Insumos para a Indústria Cerâmica 

– EXPOANICER contou com sessenta estandes e setenta e quatro 

marcas que mostraram o seu produto para o público que foi conferir 

o evento. Empresários vindos de diversas regiões do Brasil, países 

sul americanos e europeus puderam conferir as novidades e opções 

completas de máquinas e equipamentos para a indústria cerâmica. 

Entre as opções expostas estavam àquelas ligadas a produção, como 

bombas, tijoleiras, misturadores, laminadores, desintegradores, caixões 

alimentadores, extrusoras e boquilhas. O evento contou ainda com 

um auditório de palestras para 600 pessoas, dois auditórios para 300 

pessoas e salas de reuniões completas para a realização de atividades 

paralelas, como os Encontros Nacionais Senai e Sebrae, Grupo 

Mercosul coordenado pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT) para o 

desenvolvimento de pequenas olarias do continente sul americano, entre 

outros acontecimentos.

33 
milhões de 

negócios gerados

74 
marcas

60 
estandes
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CLíNICAS TECNOLÓGICAS 
SENAI/ANICER

Realizadas nas manhãs dos dias 24, 25 e 26 de agosto, das 9h às 12h, as 

Clínicas Tecnológicas tiveram sua carga horária ampliada em 2010, além de 

novos temas estratégicos para a inovação tecnológica e a sustentabilidade, 

com foco na eficiência energética. A ação contou com número recorde de 

aproximadamente 600 participantes e as palestras foram realizadas por 

especialistas da Anicer, Sesi, Senai e Centro Tecnológico da Cerâmica e 

do Vidro (CTCV), de Portugal.

PRêmIO JOãO-DE-BARRO

Realizada no Floripa Music Hall, a Solenidade de Encerramento do 39º Encontro 

Nacional foi marcada por momentos de descontração e reconhecimento àqueles que 

fizeram a diferença para o setor cerâmico durante o ano de 2010. Com uma escultura 

assinada pela artista plástica capixaba Ana Paula Castro, os troféus foram entregues 

pelos presidentes das entidades realizadoras do evento. Cerâmica Felisbino, Escola 

Senai Mario Amato (SP), Professor Amando Alves de Oliveira, Natreb e Verdés foram 

os agraciados com o Prêmio. A cantora Elba Ramalho encerrou a noite com o show 

“Elba canta 30 anos de sucesso”, interpretando sucessos que a marcaram como um 

dos maiores nomes da Música Popular Brasileira.

 
Total de 

participantes/
visitantes

2.700

600 
Fóruns

500 
Visitas 

Técnicas

600 
Clínicas
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INSCRIÇÕES ON-LINE

Com o objetivo de tornar o processo de inscrição mais ágil e seguro para o público, em sua 39ª 

edição, o Encontro Nacional passou a contar com procedimento de inscrição inteiramente on-line. 

Os interessados em participar do evento se inscreveram, exclusivamente, por meio de formulário 

eletrônico disponível no hotsite do Encontro. 

ENCONTRO 100% SUSTENTÁVEL

A Anicer firmou uma parceria com a ONG Iniciativa Verde para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa 

decorrentes da realização do evento por meio do plantio de árvores nativas da Mata Atlântica, tornando o seu 

evento nacional totalmente sustentável, com o selo Carbon Free. Um Inventário de Emissões desses gases foi 

realizado para calcular as emissões (expressas em CO2 equivalente). Após este estudo, foi estimado o total de 

emissões que ficou em cerca de 17 toneladas de CO2 equivalentes e, a partir daí, foi definido o porte do restauro 

florestal a ser efetuado, como medida compensatória para neutralizar a “pegada de carbono” do evento.
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PESQUISA DE OPINIãO / fICHA DE AVALIAÇãO

Uma pesquisa de opinião foi realizada durante o 39º Encontro Nacional para apurar a avaliação dos vi-

sitantes. O material foi distribuído durante as Clínicas e o Fórum. Além disso, expositores da Expoanicer 

responderam a um questionário elaborado especificamente para o grupo. Os dados apurados podem ser 

analisados abaixo:

Como classifica a importância do Encontro Nacional para o setor?

Universo pesquisado:  
109 pessoas / Clínicas Tecnológicas

Ótimo

Bom

Regular

Ruim
71%

28%

1%
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Quantas vezes você já participou do Encontro Nacional?

30%

Universo pesquisado:  
81 pessoas / Fórum

Esta é a primeira vez

02 a 04 vezes

05 a 08 vezes

09 a 11 vezes

12 vezes ou mais

branco

34%

19%

10% 5%
2%

Qual sua avaliação final sobre as Clínicas 2010?

Universo pesquisado:  
109 pessoas/ Clínicas Tecnológicas

Ótimo

Bom

Regular

Em branco

43%

42%
9%

6%
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Como analisa a Organização Geral?

Qual sua avaliação final sobre o Fórum 2010?

Universo Pesquisado:  
81 pessoas/ Fórum

Ótimo

Bom

Regular

Em branco

27%

51% 1%

11%

10%

Ruim

Universo pesquisado:  
81 pessoas/ Fórum

Ótimo

Bom

Regular

Em branco

26%

1%

63%

9%

Ruim1%
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Universo pesquisado: 
81 pessoas

Comprar novos equipamentos

O que você tem em mente em sua visita à 12º Expoanicer?

Conhecer novidades do mercado

Trocar informações

Em branco

Outros

28%

1%

27%

37%

5%



ATUAÇãO
POLíTICA
Um dos objetivos principais da Associação é 
representar a sua classe empresarial e defendê-
la perante as três esferas de poder do Estado 
e dos seus parceiros, bem como influenciar a 
política econômica que a segue nos aspectos 
setoriais, regionais e macroeconômicos. A 
participação nos principais fóruns e grupos da 
indústria no País, a consolidação das parcerias 
com instituições públicas e privadas e a firme 
atuação nas questões políticas ligadas ao setor 
é consequência de um longo e intenso trabalho 
desenvolvido, especialmente, pela Presidência 
e pela Diretoria de Relações Institucionais. 
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Entre as principais ações de defesa política de 2010, destacamos:

fórum Nacional da Indústria e Agenda Legislativa
Com o intuito de posicionar as prioridades da indústria de cerâmica vermelha nas proposições da Confederação Nacional da Indústria, 

principal órgão de interlocução com a esfera federal, a Anicer participa dos encontros do Fórum, da construção da Agenda Legislativa 

e demais ações. 

A Associação se preocupou em atuar mais intensamente nestes grupos, para que fosse mantido, pela atual gestão do Governo Fe-

deral, o entendimento da gestão anterior sobre a posição da indústria quanto à proposta legislativa acerca da Jornada de Trabalho e 

sobre o projeto de Substituição Tributária.

Qualidade
Com o objetivo de garantir um sistema adequado e possível de qualificação dos produtos cerâmicos, a Anicer participa das discussões 

regimentais e técnicas junto ao Ministério das Cidades, no âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat 

(PBQP-H). 

Nestas discussões, a Associação defende que as regras e condições de qualificação no PSQ devam atentar para a realidade do setor, 

desencadeando a evolução sustentável da qualidade dos produtos sem comprometer a competitividade na indústria e a saúde finan-

ceira das empresas. Como entidade mantenedora dos PSQs de Blocos Cerâmicos e Telhas Cerâmicas, a Anicer participa regularmen-

te do Fórum dos Gerentes do PSQ e das reuniões específicas promovidas por aquele Ministério.

mineração
A Anicer atuou, constantemente, junto às frentes de trabalho da Comissão Especial de Mineração e nas reuniões promovidas pelo 

Ministério de Minas e Energia com o objetivo de defender as posições e lutar por melhores condições para a mineração de argila.

Em 2010, as principais discussões giraram em torno do projeto de lei que regulamentará a mineração brasileira e do anteprojeto de lei 

específica sobre a CFEM- Compensação Financeira pela Exploração Mineral. A nossa principal meta é que o novo marco regulatório 

da mineração respeite o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar n°123), no sentido 

de dar tratamento diferenciado ao pequeno minerador. 

O objetivo é evitar a dualidade de interpretações e a inexatidão dos valores e da forma de recolhimento da compensação no projeto 

em formação acerca da CFEM.
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NORmALIZAÇãO
Oriundas dos sistemas de padronização, as Normas Técnicas atuam como o meio mais eficiente para a troca de informa-

ções entre fabricantes e consumidores, aumentando a confiabilidade do produto no mercado. E, portanto, se constituem 

em ferramenta para um processo concorrencial virtuoso. Por essas razões, a Anicer participa ativamente dos Comitês 

Técnicos ou Comissões de Estudo onde se dão os processos de elaboração e revisão das Normas que tratam dos produ-

tos cerâmicos e respectivas categorias de componentes de modo a atender à realidade do setor.

Em 2010, a Anicer participou dos seguintes grupos de normalização:

CE-02:123.03 – Comissão de Estudo de Alvenaria Estrutural – Blocos Cerâmicos
Finalizada no início do ano, a Comissão que resultou na publicação da ABNT NBR 15812, partes 1 e 2. A parte 1 estabelece os 

requisitos mínimos exigíveis para o projeto de estruturas de alvenaria de blocos cerâmicos e aplica-se à análise do desempenho 

estrutural de elementos de alvenaria de blocos cerâmicos inseridos em outros sistemas estruturais. A parte 2 determina os 

requisitos mínimos exigíveis para a execução e o controle de obras.

ABNT/CEE–00:001.94 – Comissão de Estudo Especial de Laje Pré-Fabricada, Pré-Laje e de Armaduras 
Treliçadas Eletrossoldadas
Iniciada em 2008, esta Comissão teve calendário de atividades ao longo de 2010. As discussões da Comissão se dão em torno 

dos requisitos e métodos para laje pré-fabricada, pré-laje e de armaduras treliçadas eletrossoldadas. A fim de reforçar a posição 

do setor, a Anicer contratou a elaboração de um estudo de viabilidade técnica quanto ao emprego de elementos  cerâmicos para 

preenchimento de lajes (família H6) em lajes pré-moldadas treliçadas, observando-se os critérios normativos da NBR 6118-

2003 para utilização dos resultados como subsídio para inserção do modelo testado na Norma em elaboração.
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ExPO xANGAI 2010
À convite do Ministério de Minas e Energia, a Anicer esteve presente na Expo Xangai 2010, nos dias 

reservados ao Setor Mineral Brasileiro, representada pelo Diretor de Relações Institucionais, César 

Gonçalves. Membro que acompanha as discussões e participa das comissões especiais e dos 

grupos de trabalho ligados à Mineração, o Diretor fez uma apresentação em que destacou a 

participação, convivência, problemas, alternativas e oportunidades de negócios do Setor 

de Cerâmica Vermelha para o público chinês. 

Além da Anicer, a mineração brasileira foi representada pelo Ibram, Vale, MBR, 

Sama, Abirochas, CPRM, Abinam, CPC, Anepac e DNPM.

CE-02:101.04 - Comissão de Estudo de Tijolos maciços Cerâmicos para 
Alvenaria Estrutural e de Vedação

A necessidade da inclusão dos tijolos perfurados na Norma motivou a reabertura da 

Comissão de Tijolos Maciços para alteração do texto, discutido ao longo de 2010. 

Entre os tópicos, encontram-se a classificação dos tijolos artesanais, a definição de 

valores e classes acerca da resistência à compressão e critérios de ensaios, entre 

outros aspectos. Para prestar colaboração técnica presencial às reuniões da Comissão 

e subsidiar a elaboração do novo texto da Norma, a Anicer contratou um especialista 

que atuará como consultor até a conclusão da revisão do texto. 
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AGENDA DO 
PRESIDENTE
A atual gestão da Anicer acredita que o contato direto com 
ceramistas de todo Brasil é um fator determinante para 
acumular capacidade crítica para ser porta voz dessa 
classe numerosa.

Por isso, a direção da Associação mantém agenda dinâmica 
de encontros e reuniões em todas as localidades do Brasil, 
em parceria com os Sindicatos filiados e Associações.

Conhecer as realidades locais do setor e suas peculiaridades 
é um dos maiores desafios da Anicer. Estas trocas permitem 
disseminar informação, valorizar e destacar os atributos 
sustentáveis do produto cerâmico, além de sensibilizar o 
setor sobre a importância da qualidade.



REPRESENTATIVIDADE | Relatório Anual Anicer 2010 | 57

Veja os Estados onde a presidência 
da Anicer esteve presente:

PR, SC, RS

SP, RJ, ES, MG

MS, DF

AM, PA, RO, AC, AP, TO

MA, SE, BA, CE, PB, PI
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