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Palavra do Presidente

Este é o ultimo relatório da minha gestão como presidente da Anicer e como tudo na vida tem princípio, meio e fim, 

minha participação à frente da Associação, finaliza. Não pensem ser uma mudança simples para mim, não é, mas 

necessária, principalmente para mim e para a minha empresa. 

Muito se passou desde quando comecei a participar das reuniões e demandas em vários organismos de governo e 

outras entidades. Estava presente em Brasília na reunião onde nosso saudoso Nelson Ely foi eleito presidente, nesse 

mandato tive meu primeiro cargo na Diretoria, em Sergipe. Dois anos depois, Nelson me convidou para ser seu 1º vice, 

já prevendo o que daí viria, pulei para lá e para cá, e não teve jeito, fui seu vice. Já imaginava o que a indicação de meu 

nome significava, se confirmando mais tarde, Nelson me convidou para sucedê-lo e assim foi. Fui eleito Presidente no 

30º Encontro Nacional, em Natal (RN). Daquela época até agora, muito foi feito, o setor foi valorizado, a Anicer ficou 

conhecida nacionalmente e internacionalmente também. 

Quero transmitir minha gratidão a todos que nos ajudaram nesses anos de trabalho, principalmente às Federações de 

Indústrias que várias vezes nos acolheram e continuarão acolhendo, em especial à Firjan que nos hospeda e muito bem; 

à CNI, parceira fundamental, ao Sebrae e a Anamaco; aos nossos Sócios Honorários: Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, 

da Firjan, Cláudio Elias Conz, da Anamaco, José Manuel de Aguiar Martins, ex-Diretor Geral do Senai DN, nosso sempre 

“Professor Martins” e o Senador Armando Queiroz Monteiro Neto. Agradeço ainda a todos que compõe e compuseram 

minhas diretorias, todos os colaboradores da Anicer e os que por lá passaram, será difícil tê-los fora do meu dia a dia. 

Ao presidente Natel Moraes e diretoria, sei que não preciso desejar sorte, mas sim muita disposição e empenho para o 

trabalho. Competência eu tenho certeza que não lhes faltam, o sucesso e a sorte virão como consequência, a Anicer merece! 

Assim volto às origens: fábrica, sindicato e federação, ficando à disposição do presidente Natel, com expectativa de 

poder ajudar. Continuarei orgulhosamente associado à Anicer, mantendo nossa filiação, iniciada há quase 24 anos.

Para finalizar, meu agradecimento eterno à minha família e irmãos-sócios que compreenderam e toleraram minhas 

várias ausências.

Abraço grande a todos!

Cesar Golçalves

Presidente da Anicer
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Apresentação

Este Relatório Anual de Gestão, reúne fatos e dados que retratam os principais eixos de atuação da Associação no ano 

de 2015. São números que demonstram o crescimento da entidade e resultados positivos das ações implementadas.

Além do panorama administrativo, este documento demonstra um balanço das ações desenvolvidas pela Anicer, 

incluindo serviços e atendimentos prestados. 

Destacamos os projetos desenvolvidos, como o Cerâmica Sustentável é + Vida, parceria entre a Anicer e o Sebrae que 

promove a sustentabilidade nas indústrias de cerâmica vermelha de todo o país e o 44º Encontro Nacional da Indústria 

de Cerâmica Vermelha, que aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul, na Cidade de Porto Alegre. 

Em outro eixo, as ações de comunicação, como o trabalho da assessoria de imprensa, as pautas abordadas na Revista da 

Anicer e os números de acesso do portal da Associação que está em constante evolução para garantir que a informação 

chegue facilmente aos ceramistas.

Também destacamos a evolução dos Programas Setoriais da Qualidade, do Ministério das Cidades, as conquistas da 

Fundacer e os eventos em que a Anicer marcou presença.

Por fim, resumimos o trabalho político desenvolvido por toda a diretoria da instituição na representação do setor junto 

aos parceiros e instituições públicas e privadas. 
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Associados

O associativismo assume o objetivo de auxiliar um determinado setor, munido de atividades que acrescentem 

conhecimento para o seu bom desempenho, fomentando a realização de cursos, palestras, congressos, encontros, 

feiras, simpósios, entre outros eventos de cunho científico, que gere conhecimento e desenvolvimento ao associado. 

Este é o papel que a Anicer vem cumprindo em seus 24 anos de história.

Por isso, é importante que o ceramista se mantenha bem informado a respeito das opções de representação do setor 

e da necessidade em ser parte atuante dessas instituições. Mais importante que optar entre sindicato e associação é 

perceber que o trabalho exercido nas duas instituições se completa e garantem o desenvolvimento, a atualização das 

ideias e os direitos do setor como um todo.

No ano de 2015, a Anicer fechou o seu balanço com 194 empresas associadas, um decrescimento significativo em relação 

ao ano de 2014, quando se fechou o ano com 292 sócios. O sudeste e o nordeste continuaram sendo as regiões que 

apresentaram os maiores índices de novas filiações.
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A Cerâmica Vermelha  
Brasileira

Responsável por mais de 90% das alvenarias e coberturas construídas no Brasil, a indústria de cerâmica vermelha é 

formada hoje por 6.903 empresas (fonte: IBGE) em sua maioria de pequeno porte, geradoras de um faturamento anual 

de R$ 18 bilhões e responsáveis por 293 mil empregos diretos e 900 mil indiretos. 

Indústria de Cerâmica Vermelha: 4,8% da Indústria da Construção Civil 

Os produtos fabricados pelo setor são considerados tecnicamente os que oferecem melhor durabilidade, conforto 

térmico e acústico, preço e desempenho estético, entre os demais materiais da cadeia produtiva da construção civil. 

Como um segmento industrial secular, a indústria de cerâmica vermelha possui forte gerenciamento familiar, com 

necessidades específicas quanto às inovações tecnológicas, ao cumprimento das normas técnicas, ao atendimento da 

complexa legislação ambiental e mineral, dos princípios básicos de gestão, entre outras demandas. 

Com o intuito de conjugar os interesses dos empresários da indústria de cerâmica estrutural, a Associação Nacional 

da Indústria Cerâmica - Anicer - entidade de classe representada nos estados pelos seus sindicatos, associações e 

cooperativas filiados - está fortemente voltada para a organização e o desenvolvimento das indústrias, através da 

prestação de serviços, da qualificação de processos produtivos e da gestão, do estímulo à confecção permanente de 

normativas modernas, do apoio às portarias de fiscalização do Inmetro e demais legislações vigentes, além da formação 

de parcerias, convênios e pesquisas em busca de maior competitividade às MPEs do setor na construção civil.

Cerâmica vermelha em números

Representa 90% 

das alvenarias 

e coberturas 

construídas no Brasil

4,8% da Indústria da 

Construção Civil

6.903 fábricas de 

cerâmica

R$ 18 bilhões de 

faturamento anual

Geradora de 293 mil 

empregos diretos e 

900 mil indiretos
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Site da Anicer

O site da Anicer é uma das principais ferramentas da Associação de interação com o seu público. O blog de notícias está 

sempre atualizado com informações sobre as ações da instituição, novidades da cadeia da construção civil, inovações de 

mercado e diversos assuntos do interesse do setor de cerâmica vermelha.

Na sala de imprensa estão disponíveis clippings, releases, vídeos e imagens das ações desenvolvidas pela Anicer e a 

cobertura dos eventos em que a instituição participa. Além disso, no portal também é possível visualizar todas as 

empresas qualificadas no Programa Setorial da Qualidade – PSQ e a relação das indústrias e instituições associadas.

Com mais de mil acessos diários, o portal mantém um fluxo de informações constante, o que vem promovendo o 

desenvolvimento dos números de acesso ano a ano.

www.anicer.com.br

Acessos

1.165 / dia            34.950 / mês            419.400 / ano

Média de acessos diários
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Boletim/E-mail

Com o objetivo de manter os associados da Anicer sempre informados, toda semana a equipe de comunicação da 

Associação, prepara um boletim com as principais notícias relacionadas ao setor e envia para todos os cadastros do 

mailing list de seu sistema de e-mkt.

Importante transmissor virtual de informações, o Boletim Anicer se destaca pela agilidade na comunicação e pelo fluxo 

frequente de assuntos de interesse estratégico para ceramistas e demais parceiros.

Notícias atuais sobre as ações da Associação e entidades filiadas, com conteúdos ligados ao setor de Cerâmica Vermelha 

e à cadeia da construção civil são abordados pela ferramenta com maior rapidez. 

9.616 e-mails ativos no mailing list 

da Anicer

9.562 ou 99% de sucesso na taxa de 

envio de e-mkts

+ de 200 peças foram produzidas 

e disparadas para o mailing list da 

Anicer em 2015
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Assessoria de Imprensa

Em 2015, a Anicer adotou uma nova postura estratégica quanto ao seu relacionamento com a mídia especializada e a 

imprensa em geral, passando a distribuir pautas de interesse do setor aos veículos relacionados em seu mailling, 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.

Esta nova abordagem teve como objetivo, divulgar o setor de cerâmica estrutural e seus produtos, como um todo, 

destacando as principais mudanças pelas quais passa esta indústria. Com estas prerrogativas, e eixos de atuação 

definidos, a assessoria da Anicer conseguiu resultados interessantes junto aos órgãos de imprensa nacionais.

Em 2015

30 matérias emplacadas na mídia nacional
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Redes Sociais

Antenada com as novas tecnologias, a Anicer está conectada às principais redes sociais, o que permite uma maior 

integração com parceiros institucionais e associados através do compartilhamento de informações relacionadas à 

cadeia da construção civil.

Com contas no Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Linkedin, a Associação está sempre apta a estabelecer uma 

comunicação ativa em qualquer plataforma de mídia social, utilizada pelos integrantes do setor.

Números das redes sociais em 2015

Facebook

Mais de 1.600 likes

Twitter

2.568 tweets

471 seguidores

Instagram

100 publicações

90 seguidores

Youtube

25.692 visualizações

98 inscritos

Linkedin

1.895 seguidores
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Intervalo Cerâmico

Informativo que aborda os principais gargalos do setor de cerâmica vermelha. Direcionado apenas para os ceramistas, 

trata, sem reservas, de questões como normas técnicas, legalização ambiental, ações de conformidade, Marco 

Regulatório da Mineração, NR-12, entre outros assuntos.

Em 2015, o Intervalo Cerâmico completou seis anos em circulação, neste período, foram confeccionados trinta e seis 

exemplares, entregues a mais de 144 mil ceramistas em todo o território nacional. Somente em 2015, foram 6 edições. 

Uma ferramenta de informação e conhecimento importante para a indústria cerâmica.

36
Exemplares

{6 anos

6 edições por ano 144 mil ceramistas leram 
o Intervalo Cerâmico

Intervalo Ceramico
O  I n f O r m at I v O  d O  C e r a m I s t a

^

nº 27 | ano VI

abricar, importar ou comercializar materiais de constru-

ção que não estão em conformidade com as normas téc-

nicas vigentes, determinadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, pode resultar em habitações 

e obras civis de baixa qualidade, o que prejudica os consumido-

res finais e o habitat urbano. Diante disso, as ações de combate à 

não conformidade intencional de materiais, componentes e sis-

temas construtivos são importantes instrumentos do Programa 

Setorial da Qualidade (PSQ) para monitorar e reduzir o número 

de produtos irregulares no mercado. O PSQ faz parte do PBQP-H 

(Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat), do 

Ministério das Cidades, e no âmbito da indústria de cerâmica ver-

melha funciona como uma ferramenta de qualidade que auxilia as 

empresas a enquadrarem blocos e telhas conforme a normatização  

técnica brasileira.

A Anicer é a entidade responsável pela implementação, gerencia-

Anicer e Senai se unem para corrigir as 

irregularidades do setor

Ações de combate à não conformidade apontam empresas com produtos 

fora das normas técnicas

F

Racionalização Simplificada de Extração e Estocagem de Matérias-Primas

Página 6

mento e manutenção dos PSQs de Blocos e Telhas Cerâmicas em 

parceria com o Senai de Três Rios (RJ),  através do Núcleo de Tec-

nologia em Cerâmica, que desempenha o papel de Entidade Gestora 

Técnica (EGT) do programa. As ações de combate à não conformi-

dade consistem em coletar amostras nas revendas e levá-las para 

realização de ensaios nos laboratórios participantes do programa, 

onde é verificado o grau de conformidade e apresentado em forma 

de relatório que aponta as empresas com produtos conformes e não 

conformes. “Estabeleceu-se dentro do PSQ de Blocos e Telhas Cerâ-

micas que uma empresa (produto) estaria não conforme após serem 

realizadas três ações e que, em todas, a mesma se fizesse presente”, 

explica o especialista em serviço tecnológico e responsável técnico 

da EGT, Silvério Pitzer Kopke. 

As coletas para os ensaios são de responsabilidade do laboratório 

contratado para executar a ação de combate à não conformidade. 

Já a Entidade Mantenedora, entra em contato com os Sindicatos da 

Intervalo Ceramico
O  I n f O r m at I v O  d O  C e r a m I s t a

^

nº 28 | ano VI

formes às normas, a empresa passa 

a ser qualificada. A manutenção da 

qualificação é realizada a cada três 

meses, através de um novo ensaio. 

Outra ação do programa é o comba-

te à não conformidade intencional 

dos produtos para monitorar e re-

duzir o número de irregularidades 

no mercado. “Estamos empenhados 

em levar mais empresas para o PSQ, 

colocando para eles a importância dis-

so, pois se mais empresas aderirem, poderemos trabalhar mais a 

não conformidade”, disse o vice-presidente da Associação e presi-

dente do Sindicer/MG, Ralph Luiz Perrupato.

A Anicer tem um acordo de cooperação com o Senai, que consolida a 

parceria entre as duas instituições e torna o Senai de Três Rios (RJ), 

om a finalidade de melhoria da qualidade das habitações 

e a modernização produtiva, o Ministério das Cidades de-

senvolve o PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade do Habitat, com o envolvimento de toda 

cadeia produtiva da construção civil, da qual fazem parte as empre-

sas fabricantes de materiais, componentes e sistemas construtivos. 

Dentre as ferramentas estabelecidas no PBQP-H, o Programa Seto-

rial da Qualidade (PSQ) auxilia os fabricantes a enquadrarem seus 

produtos conforme a normatização técnica brasileira e processos 

de acordo com mudanças competitivas. No âmbito da indústria de 

cerâmica vermelha, a Anicer é a entidade mantenedora, responsá-

vel pela implementação, gerenciamento e manutenção dos PSQs de 

Blocos e Telhas Cerâmicas.

A adesão à Qualificação no PSQ se dá por meio de um processo sim-

ples. Após o pagamento da taxa, são executados três ensaios con-

secutivos no material produzido e se os resultados estiverem con-

PSQ atesta a qualidade do produto cerâmico 

Dispositivos legais exigem a qualificação no Programa de Qualidade 

Setorial, mas mercado ainda apresenta um cenário desfavorável 

C

NR12 e o panorama dos fabricantes de máquinas e quipamentos
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Vice-presidente da Anicer e presidente 

do Sindicer/MG, Ralph Luiz Perrupato, 

destaca a importância do PSQ

Intervalo Ceramico
O  I n f O r m at I v O  d O  C e r a m I s t a

^

nº 29 | ano VI

o engenheiro civil Bernardo Fonseca Tutikian, coordenador do Instituto Tec-

nológico em Desempenho e Construção Civil (itt Performance), da Unisinos RS.

Com a normativa, em vigor desde 2013, a tendência é que ensaios sejam 

cada vez mais exigidos por profissionais da cadeia construtiva. A norma 

fornece instruções de testes a serem feitos com os sistemas para verificar 

seu desempenho global. Segundo Tutikian, o fornecedor deve caracterizar 

o seu produto e atestar a qualidade em relação à norma para que possa se 

manter no mercado. “Projetistas e construtores estão investindo na uti-

lização de materiais que já possuam atestado de desempenho para, tam-

bém, se adequarem a NBR 15575/2013. Sendo assim, todo o produto que 

estiver fora da especificação ou sem uma caracterização, acabará sofrendo 

uma perda significativa de clientes em potencial”, afirma.

A norma nivela o mercado de construção diminuindo a concorrência preda-

tória e aumentando a segurança jurídica para os consumidores, com critérios 

objetivos para medir as responsabilidades em caso de problemas. “A norma 

de desempenho é um marco para a construção civil no Brasil. Após ser ampla-

mente discutida e divulgada em 2013, o objetivo da norma é estabelecer uma 

sistemática de avaliação de tecnologias e sistemas construtivos de habitações, 

melhorando a qualidade das habitações e buscando coibir as práticas inade-

quadas de construção e uso de materiais não conformes”, ressaltam Paulo 

Delphino e Thais Martinetti, diretor industrial da Top Telha e a engenheira da 

indústria, respectivamente. “A caracterização fornece informações necessárias 

para que os arquitetos, engenheiros e projetistas especifiquem materiais e sis-

om o advento da Norma de Desempenho de Edificações Habitacio-

nais (ABNT NBR 15575), não basta que os fornecedores de insumo, 

material, componente e/ou sistema atendam a norma prescritiva 

é preciso também evidenciar o cumprimento dos requisitos exigi-

dos pelo conjunto normativo. Ou seja, caracterizar o desempenho do produto 

através de ensaios que comprovem a sua qualidade e eficiência dentro de um 

sistema construtivo. A exemplo disso, um projeto de caracterização de alve-

narias de blocos cerâmicos, desenvolvido pelo Arranjo Produtivo Local (APL) 

de São Paulo, tem feito estudos para apresentar ao mercado a plena condição 

de atendimento aos padrões estabelecidos na Norma de Desempenho. Para o 

contínuo fortalecimento da indústria de cerâmica vermelha e ganho de mer-

cado, é necessário também a mobilização dos fabricantes de telhas cerâmicas.

A Norma de Desempenho trouxe o conceito do comportamento em uso dos 

componentes e sistemas de edificações de forma integrada. É o ponto de vista 

do usuário, já que o consumidor busca conforto, estabilidade, vida útil adequa-

da da edificação, segurança estrutural e contra incêndios quando vai adquirir 

um imóvel. “Pela primeira vez, uma norma brasileira associa a qualidade de 

produtos e sistemas às necessidades dos usuários, com instruções claras de 

como fazer essa avaliação. Ela estabelece padrões mínimos de qualidade, base-

ados no desempenho e na durabilidade dos sistemas. Portanto, a Norma de De-

sempenho de Edificações vem como um parâmetro para melhorar o conforto 

e promover segurança, padronizando o nível de qualidade da produção e pos-

sibilitando uma concorrência justa no mercado da construção civil”, esclarece 

Caracterizar a telha cerâmica é preciso!
Norma de Desempenho determina requisitos para os componentes  

e sistemas de cobertura

C

Sindicer do Amazonas tem nova diretoria.
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Intervalo Ceramico
O  I n f O r m at I v O  d O  C e r a m I s t a

nº 30 | ano VI

Sistema de Bandeiras Tarifárias resulta 
em oscilação da tarifa elétrica
Com Bandeira Vermelha, aumento da conta de luz pode impactar os custos da indústria 

 O   sistema de bandeiras t ar i fár ias , implant ado pela 
Agência Naciona l de Energ ia Elét r ic a (A neel) em 
janeiro de 2015, mudou a for ma como a energ ia 

elét r ic a é cobrada e pode impac t ar no c usto indust r ia l .  A s 
bandeiras verde, amarela e ver melha – as mesmas cores dos 
semáforos – indic am se a energ ia c ust ará mais ou menos, 
em f unç ão das condições de geraç ão de elet r ic idade. Como 
insumo essencia l à indúst r ia ,  a energ ia elét r ic a é par te sig-
ni f ic at iva dos c ustos de produç ão das empresas .

O sistema gera uma cobrança ex t ra todas as vezes em que a 
geração de energia est á sendo garant ida por termelét r icas 
mais caras, mov idas a diesel e óleo combust ível . At ualmente, 
é aplicado por todas as concessionárias conect adas ao Siste-
ma Interligado Nacional – SIN, com exceção dos est ados de 
Amapá e Roraima, que não est ão no SIN. A par t ir de 1º de 
julho, o sistema de Bandeiras passou a ser aplicado t ambém 
pelas permissionárias de dist r ibuição de energia . 

De acordo com a A neel ,  “ é impor t ante entender as di feren-
ç as ent re as bandeiras t ar i fár ias e as t ar i fas propr iamen-
te dit as . A s t ar i fas represent am a maior par te da cont a de 
energ ia dos consumidores e dão cober t ura para os c ustos 
envolv idos na geraç ão, t ransmissão e dist r ibuiç ão da ener-
g ia elét r ic a , a lém dos enc argos setor ia is .  Já as bandeiras t a-
r i fár ias , por sua vez , ref letem os c ustos var iáveis da gera-
ç ão de energ ia elét r ic a”. 

Esse sistema substituiu o chamado “sinal sazonal”, que estabe-
lece tarifas f inais diferenciadas para o período úmido e para o 
período seco. No novo sistema, há uma tarifa-base que se man-
tém constante ao longo do ano, com valores que são adicionados 
mensalmente a depender dos custos de geração de energia. “A 
Agência avalia que o sistema tem cumprido o seu principal pa-
pel que é o de sinalizar mês a mês o custo de geração da ener-
gia elétrica que será cobrado dos consumidores. Antigamente, 
esse custo era repassado apenas no ano seguinte no processo de 

Sindicer Morro da Fumaça fortalece as cerâmicas da região sul de Santa Catarina
Página 08

Intervalo CeramicoO  I n f O r m at I v O  d O  C e r a m I s t anº 31 | ano VI

Os desafios da Norma de Desempenho para a indústria cerâmicaEntender as mudanças e exigências da construção civil e conhecer a fundo a norma 
técnica são elementos para o setor se manter competitivo

Norma de Lajes está em Consulta Nacional.Página 06

 O  nde quero chegar? Quero vender para quem? Almejo ter um produto de primeira ou de segunda? Estas são algumas per-guntas que o empresário do setor cerâmico deve se fazer para conduzir o seu negócio ao nível de excelência que o advento da norma técnica ABNT NBR 15575:2013 - Desempenho de Edificações Habitacionais – usualmente chamada de Norma de Desempenho – trouxe para o mercado da construção civil. Passado dois anos de sua vigência (oficialmente em vigor desde julho 2013) o setor da constru-ção apresenta progressos no cumprimento deste preceito. No entan-to, é senso comum entre os especialistas que há muito no que avançar para se atender plenamente a norma.

O primeiro desafio da NBR 15575 está sendo a mudança de cultura do menor preço, que deixa de ser o fator mais importante, ou melhor, o único aspecto relevante a ser considerado e perseguido pelos dife-rentes atores da cadeia construtiva. O mérito desta norma foi trazer critérios de desempenho, com padrões mínimos de qualidade para os sistemas construtivos, de pisos, de vedações verticais (internas e ex-ternas), de coberturas e dos sistemas hidrossanitários. Outro ponto importante foi traduzir as necessidades humanas em requisitos técni-cos como estabilidade estrutural, segurança contra incêndio, desem-penho térmico, acústico, lumínico e conforto tátil, dentre outros. Além da questão da vida útil e da qualidade no longo prazo.

Para o engenheiro Sergio Fernando Domingues, diretor técnico da Construtora Tarjab, dentre os principais avanços, ele destaca a cons-cientização de todo o setor de que a Norma de Desempenho é um di-visor de águas em termos de qualidade dos produtos da construção civil (desde os materiais empregados, até o projeto arquitetônico e o empreendimento em seu estado final). “Outro destaque é a definição técnica que a Norma traz de forma clara e objetiva da responsabili-dade de cada agente que influencia na vida útil do empreendimento: desde o fornecedor de materiais, os projetistas, o construtor e, prin-cipalmente, o usuário, que estará utilizando o edifício e seus diversos subsistemas, e deverá fazê-lo de forma correta e prestando as manu-tenções necessárias”, completa.

Domingues reconhece ainda as modificações na relação entre os agentes da cadeia: “Claramente a norma trouxe mudanças de pos-tura. Cada agente está com suas responsabilidades muito bem de-finidas e isso está começando a se ref letir na postura de cada um. Os projetistas estão buscando adequar seus projetos e incluir as informações de quais normas estão atendendo e como as atendem; os fornecedores estão ensaiando seus produtos, disponibilizando os laudos de ensaio para seus clientes, provando que atendem às exigências normativas; e o cliente está mais exigente, cobrando maior qualidade e desempenho”, afirma.

Para o engenheiro civil e mestre em Engenharia Marcus Daniel Friederich dos Santos, diretor da MMC Projetos e Consultoria e professor nas universidades de Santa Cruz do Sul e do Vale do Rio 

Diretor técnico da Construtora Tarjab, Sergio Fernando Domingues | Foto Divulgação.

Intervalo CeramicoO  I N F O R M AT I V O  D O  C E R A M I S T A

nº 32 | ano VI

Presidente da Anicer convoca para eleição da próxima diretoria.
Página 06

 O  PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtivi-
dade do Habitat, do Governo Federal, tem um papel fun-
damental na melhoria da indústria da construção civil, e 

tem como instrumento de competividade e balizador do mercado o 
Programa Setorial da Qualidade (PSQ). Entretanto, para a eficiên-
cia dos programas setoriais é imprescindível o comprometimento e 
a participação ativa dos diferentes segmentos da cadeia produtiva 
da construção. Consciente desse papel e das exigências do mercado, 
as entidades representativas da indústria cerâmica têm fomentado 
a qualidade como oportunidade de negócio. Porém, é hora de juntar 
esforços para que os demais agentes da indústria da construção te-
nham a mesma postura, passando a consumir materiais e componen-
tes com o certificado de qualificação do PSQ.  

Devido a característica voluntária, o entendimento do porquê se deve ade-
rir ao PBQP-H e qualificar um produto no PSQ é o diferencial das empresas 
e entidades comprometidas. A não conformidade técnica dos produtos da 
construção civil brasileira há muito tempo se constituía num dos maiores 
problemas do setor, prejudicando a qualidade e a durabilidade das habi-
tações e demais obras públicas e privadas e produzindo o aumento do dé-

ficit habitacional. O PBQP-H surgiu para organizar a construção civil em 
torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e 
a modernização produtiva. Já o PSQ veio para assegurar a conformidade 
dos produtos com as normas técnicas vigentes, comprovada por meio de 
ensaios laboratoriais, reduzindo assim a concorrência desleal e tornando 
a aquisição confiável e segura para os diferentes consumidores. 

Códigos, resoluções e outros preceitos fortalecem o programa ao 
prever no texto o emprego de materiais e componentes qualificados 
nos PSQs na construção de empreendimentos, especialmente, os des-
tinados aos programas habitacionais de interesse social, como o Mi-
nha Casa Minha Vida (MCMV). Porém, relatos de ceramistas revelam 
que isso não vem ocorrendo na prática do mercado. Faltam medidas 
de orientação e fiscalização. Nestes casos, os principais detentores do 
poder de compra – o Estado e os agentes financiadores e de fomento – 
podem intervir com medidas de sensibilização e estímulo, assim como 
o reforço da fiscalização por órgãos competentes.  No setor cerâmico, 
já se pode observar uma participação ativa de sindicatos, atuando em 
diversas frentes a fim de que as empresas de serviços e obras utilizem 
apenas o bloco cerâmico e a telha cerâmica com qualificação no PSQ.   

Indústria Cerâmica exige o atendimento ao PBQP-H
Entidades do setor reivindicam que as empresas de serviços e obras utilizem 

apenas produtos qualificados no PSQ
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Revista da Anicer

Com uma tiragem de dez mil exemplares, a Revista da Anicer já faz parte do dia a dia do ceramista. Com publicação 

bimensal, o veículo é o porta-voz oficial do setor de cerâmica vermelha e aborda temas como mercado, inovação, 

tecnologia, sustentabilidade, entre outros. 

A publicação já passou por várias mudanças ao longo dos anos. Evoluiu de um veículo em formato de jornal, com 10 páginas, 

para o formato revista, com média de 70 páginas, que os associados da Anicer recebem a cada dois meses. No entanto, a 

revista também é enviada para outros órgãos e entidades ligadas ao setor da construção civil, como o Sebrae, Federações da 

Indústria, Senai, profissionais da área, sindicatos e associações; gerentes do Programa Setorial da Qualidade – PSQ , conselhos 

regionais de arquitetura e engenharia; anunciantes, institutos federais, universidades e imprensa nacional e internacional.

A Revista é divida por seções e a sua linha editorial sempre coloca em foco temas que despertem o interesse dos ceramistas.

6 publicações por ano + de 600 matérias publicadas 

da sua criação até dezembro 

de 2015

Distribuição: Brasil, países 

da América Latina como 

Argentina, Paraguai e Chile e 

da União Europeia. 

+ de 200 mil entregas foram 

realizadas em cerâmicas de 

todo o Brasil até dezembro 

de 2015

13



Eventos

Ao longo dos anos, a Anicer sempre marca presença nos principais eventos do segmento cerâmico e da construção 

civil. Em 2015 não foi diferente. A associação participou de feiras, palestras, seminários e congressos nacionais e 

internacionais, sempre representando e divulgando os produtos cerâmicos e suas vantagens, além de buscar promover 

um intenso intercâmbio de informações. A Avaliação de Ciclo de Vida dos Produtos Cerâmicos e o Programa Setorial da 

Qualidade – PSQ da Cerâmica foram algumas das iniciativas exploradas nessas apresentações.

Confira alguns dos principais eventos em que a Anicer esteve presente:

   Ceramitec 2015 – Munique (Alemanha); 

   10ª Convenção Nordeste de Cerâmica Vermelha e o 20º Encontro dos Sindicatos de Cerâmica Vermelha do Nordeste 

(Piauí);

   Feira de Negócios e Arena de Conhecimentos para a Indústria de Cerâmica Vermelha – Anfamec 2015 (São Paulo); 

   IV Encontro Nacional da Cadeia da Construção (Brasília);

   3ª Reunião Plenária do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin-Fiesp)

   Minascon/Construir Minas 2015 (Minas Gerais)
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   21ª edição da Feicon Batimat (São Paulo);

   Feira do Empreendedor 2015 (Rio de Janeiro);

   87º Encontro Nacional da Indústria da Construção – ENIC (Bahia);

   Seminário “Norma de Desempenho: de 2013 a 2015 – avanços e necessidades para a implantação plena” – 

Sinduscon/SP (São Paulo); 

   Audiência Pública “Minerais para a construção civil” – Senado Federal (Brasília)

   Seminário Melhoria do Desempenho dos Empreendimentos da Habitação de Interesse Social (Brasília); 

   Palestra “Produtividade da Indústria Cerâmica e Apresentação do Programa Rio Empreendedor” – Sesi Barra do 

Piraí (Rio de Janeiro);

   Construsul (Rio Grande do Sul);

   Feicon Batimat Nordeste 2015 (Pernambuco);

   Fórum Nacional da Indústria (São Paulo);

   Fórum dos Gerentes dos PSQs (São Paulo);

   Feira CasaPronta – Criciúma (Santa Catarina)

   II Ciclo de Palestras do Sindicer/RN (Rio Grande do Norte); 

   II Seminário Gestão, Sustentabilidade e Inovação da Cerâmica Vermelha (Ceará); 

   Reuniões da Comissão de Estudo Especial de Cerâmica Vermelha (ABNT/CEE-179);

   Reunião Regional dos Ceramistas do Vale do Rio Pardo e Central (Rio Grande do Sul);

   Reunião multissetorial com os coordenadores das Comissões Especiais e Comitês Brasileiros da ABNT (São Paulo). 
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Agenda da Diretoria

No último ano do seu mandato, o presidente da Anicer, Cesar Gonçalves, deu continuidade as ações estratégicas e 

políticas pensadas ao longo de sua administração e visitou todos os principais polos cerâmicos brasileiros. 

Por mais de duas décadas, a Anicer tem atuado, direta ou indiretamente, na capacitação e no aprimoramento das 

indústrias de cerâmica vermelha, através de feiras, congressos, consultorias, cursos e palestras. 

Até o final de 2015, a Associação manteve uma extensa agenda de reuniões e encontros, realizados em parceria com 

sindicatos, associações e cooperativas, e distribuídos por todo o território nacional.

Regiões Visitadas

   Sudeste - RJ, SP

   Sul - SC, RS

   Centro-Oeste - DF

   Nordeste - PI

Internacional

   Colômbia  - Londres - Alemanha

Janeiro

   7 Transmissão de cargo de ministro Armando Monteiro 

Participação Presidente na cerimônia de transmissão de cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior Armando Monteiro, em Brasília; Sudeste - RJ, SP

Fevereiro

   3 RedIndústria

O presidente da Anicer, Cesar Gonçalves, participou, no dia 3 de fevereiro do Seminário RedIndústria com o 

objetivo de definir, a partir das priorizações feitas preliminarmente pelas entidades, as proposições que seriam 

incluídas na Agenda Legislativa da Indústria de 2015.
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   4 ABNT/CE 02:136.01 

Comissão de Estudo de Desempenho de Edificações – participação do presidente Cesar na reunião da revisão da 

norma de desempenho.

   12 Caixa SP 

Participação do presidente da Anicer  na reunião com o Engº.  Luiz Zigmantas sobre o programa de Olho na 

Qualidade CEF.

   24 Assembleia Geral Ordinária 

A primeira Assembleia Geral Ordinária de 2015 da Anicer foi realizada na sede da FIESP – Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo, em São Paulo. Entre os assuntos que foram abordados na reunião, estão a Norma de 

Desempenho: resultados caracterização de produtos, ABNT/CEE-179 - Comissão de Estudo Especial de Cerâmica 

Vermelha – indicação novo Coordenador, 44º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha e a 18ª 

EXPOANICER, em Porto Alegre/RS; Programa Setorial da Qualidade de Blocos e Telhas Cerâmicas, Execução e 

resultados do Projeto Cerâmica Sustentável é + Vida, Metas e Planejamento Estratégico da Anicer 2015-2018, 

Plano de trabalho de captação e fidelização de associados, Prêmio João-de-Barro 2015: mobilização Diretoria, 

Assuntos Gerais trazidos pelas entidades filiadas.

   24 ABNT/CEE-179 

Participação do Diretor de relações institucionais Luis Lima, no dia 24/02, na FIESP, São Paulo/SP.

   25 Esplanada dos Ministérios 

O presidente da Anicer compareceu à apresentação das Entidades do Setor Mineral na Esplanada dos Ministérios 

e da Cerimônia de Posse do Presidente do conselho deliberativo nacional e da diretoria executiva 2015/2018.

Março

   10~14 Feicon Batimat

De 10 a 14 de março, Cesar Gonçalves e Luis Lima participaram do 21º Salão Internacional da Construção – Feicon 

Batimat, Cerimônia de abertura do evento. A Associação dispôs de um estande na feira para expor seus projetos 

e apresentar ao público as vantagens dos produtos cerâmicos;

   Sebrae Nacional 

Reunião do vice-presidente da Anicer, Ralph Perrupato, e do presidente, Cesar Gonçalves, com a diretora técnica 

do Sebrae, Heloisa Menezes, para apoio e patrocínio ao 45º Encontro Nacional/RS.

   31 Mineração

Reunião da Comissão de Mineração em Brasília, com a presença de Cesar Gonçalves.

Abril

   15 Reunião da ABNT 

O presidente Cesar Gonçalves e o diretor Luis Lima, participaram da 2ª reunião/2015 da Comissão de Estudo 

Especial de Cerâmica(ABNT/CEE-179), no dia 15 de abril, na sede da Anicer.

   23 Reunião do Comin

O Presidente da Anicer participou de uma reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin) da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
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Maio

   6 Reunião Sebrae RJ

No dia 06 de maio, Luis Lima esteve na sede do Sebrae, no Rio de Janeiro, para a reunião da FEIRA DO 

EMPREENDEDOR 2015 - Rio de Janeiro.

   13 Assembleia Geral Ordinária 

A segunda Assembleia Geral Ordinária de 2015 foi realizada no dia 13 de maio de 2015, na sede da Anicer no Rio 

de Janeiro/RJ.  Entre os assuntos abordados na reunião: Elevação da Comissão de Estudo Especial de Cerâmica 

Vermelha (ABNT/CEE-179) para Comitê Brasileiro ABNT; Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha 

e 18ª EXPOANICER, em Porto Alegre/RS; Reajuste do Programa Setorial da Qualidade de Blocos e Telhas 

Cerâmicas; Execução e resultados do projeto Cerâmica Sustentável é + Vida.

   Sebrae Rio Grande do Sul 

Mobilização de patrocínio para o 44º Encontro Nacional - reunião no Sebrae Porto Alegre (RS) com o Presidente 

do Conselho, Carlos Rivaci Sperotto e o presidente do Sindicer/RS Jorge Romeu Ritter.

   26 Ceramitec 2015

No dia 26 de maio, o Diretor de relações institucionais, Luis Lima, participou de uma reunião no sebrae RJ com 

diretor Evandro Peçanha, sobre a missão Ceramitec 2015.

   27 CBIC

ENCONTRO DE NEGÓCIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, no INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO - SÃO PAULO/SP 

com a presença do Presidente da ANICER.

Junho

   2 Fórum reúne gerentes de PSQs em São Paulo

O presidente Cesar Gonçalves, participou da reunião do Fórum dos Gerentes de Programas Setoriais da 

Qualidade (PSQs), do PBQP-h, no dia 2 de junho, realizada na sede da Associação Brasileira dos Fabricantes 

de Tintas (Abrafati), em São Paulo. Os participantes discutiram sobre o estágio da acreditação das Entidades 

Gestoras Técnicas (EGTs) pelo Inmetro, o nível de conformidade dos programas, Norma de Desempenho de 

Edificações Habitacionais (ABNT NBR 15.575), conteúdo do folder institucional dos PSQs, entre outros assuntos. 

O Fórum é um ambiente consultivo e de troca de experiência para todos os gestores de PSQs tratarem dos temas 

de relevância comum para o aprimoramento dos programas, sob a ótica das Entidades Setoriais Mantenedoras.

   11~13 DIRETOR DA ANICER PARTICIPA DO ENCONTRO DO NORDESTE NO PIAUÍ

Entre os dias 11 e 13 de junho, o diretor Luis Lima participou do 20º Encontro dos Sindicatos de Cerâmica Vermelha 

do Nordeste e 10ª Convenção Nordeste de Cerâmica Vermelha, em Teresina (PI). Realizada pelo Sindicer/PI, 

com o apoio do Sistema FIEPI (SESI, SENAI E IEL) e do Sebrae/PI, o evento reuniu empresários, profissionais e 

investidores para interação e troca de experiências. Na programação, visitas às cerâmicas do estado; palestras 

sobre liderança e inovação, Norma de Desempenho e NR-12; encontro dos sindicatos do nordeste; além de 

estandes de empresas fabricantes de equipamentos para a indústria cerâmica de todo o Brasil.
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   18 Caixa SP 

No dia 18 de junho, Cesar Gonçalves esteve no seminário “Norma de Desempenho: de 2013 a 2015 – avanços 

e necessidades para a implantação plena”, promovido pelo Sinduscon-SP, com apoio da CBIC, em São Paulo. 

Palestrantes abordaram sobre o panorama do mercado brasileiro e apresentaram cases de sucesso na 

implantação da NBR 15.575 (Edificações habitacionais – Desempenho), que completa dois anos em vigor neste 

mês de julho.

   12 DIRETOR DA ANICER SE REÚNE COM SEBRAE/RJ 

No dia 29 de junho, Luis Lima participou de uma reunião com Dolores Lustosa, da Gerência de Soluções e Inovação 

do Sebrae/RJ, e a arquiteta e consultora em Sustentabilidade e Eficiência Energética do Sebrae, Myrthes Santos, 

na sede da Anicer, sobre a Feira do Empreendedor Rio 2015. Foi apresentado à Associação o projeto aprovado 

para construção de uma edificação na Feira, a partir de materiais disponíveis nos principais segmentos industriais 

apoiados pelo Sebrae/RJ, entre eles o de cerâmica vermelha, que contou com o apoio da Anicer.

   30 REUNIÃO DA ABNT/CEE-179 NA SEDE DO SINDICERCON/SP 

Cesar Gonçalves e Luis Lima participaram da 4ª reunião da Comissão de Estudo Especial de Cerâmica Vermelha 

(ABNT/CEE-179), realizada no dia 30 de junho, na sede do Sindicercon/SP. O encontro tratou da revisão da ABNT 

NBR 15.270, parte 1 e 2, referente aos itens: paredes, septos e dimensões; da criação de Grupo de Trabalho para 

revisão da ABNT NBR 8545:1984 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos; 

além de outros assuntos apresentados pelos participantes.

Julho

   6 PRESIDENTE SE REÚNE COM EMPRESÁRIOS CATARINENSES

O presidente Cesar Gonçalves participou de um jantar de confraternização, em Criciúma (SC), no dia 6 de julho, 

promovido pela Anicer e o Sindicer Morro da Fumaça/SC. O evento reuniu mais de 80 empresários da região 

e os presidentes do Sindicer Morro da Fumaça/SC, Sergio Pagnan, e do Sindicer/RS, Jorge Ritter. A reunião 

foi motivada pela visita da Associação à Santa Catarina, estado situado no Sul do país, região que recebeu o 

44º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha e a 18ª Expoanicer – Exposição Internacional de 

Máquinas, Equipamentos, Automotivos, Serviços e Insumos para a Indústria Cerâmica.  Na tarde do mesmo dia 

e no dia seguinte (7 de julho), Cesar Gonçalves visitou algumas indústrias cerâmicas catarinenses, na companhia 

de Pagnan e Ritter.

   8~9 DIRETOR DA ANICER PARTICIPA DE SEMINÁRIO NA COLÔMBIA 

Nos dias 8 e 9 de julho, o diretor Luis Lima esteve na Câmara do Comércio de Bogotá, na Colômbia, participando 

do Seminário Internacional “Produção mais eficiente no setor de tijolos”, onde empresários do segmento 

discutiram processos produtivos na transformação da argila. O evento foi um espaço propício para dialogar com 

especialistas e melhorar habilidades nos âmbitos ambientais, produtivos e empresariais. Assim, sendo possível 

aperfeiçoar os processos de fabricação, aprimorar a qualidade do tijolo e desenvolver boas ações ambientais, 

aumentando, portanto, a competitividade das empresas. O encontro foi gratuito e organizado pelo Programa de 

Eficiência Energética em Olarias da América Latina, com objetivo de diminuir os danos das mudanças climáticas.
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Agosto

   4 PRESIDENTE DA ANICER SE REÚNE COM GERENTES DOS PSQS EM SP 

No dia 4 de agosto, o presidente Cesar Gonçalves participou da reunião do Fórum dos Gerentes de Programas 

Setoriais da Qualidade (PSQs), do PBQP-H. O encontro foi realizado na CasaE, da BASF, em Campo Belo (SP). 

Os participantes discutiram sobre as Normas de Desempenho, a acreditação das Entidades Gestoras Técnicas 

(EGT’s) pelo Inmetro, adequação dos PSQs ao regimento do Simac (Sistema de Qualificação de Materiais, 

Componentes e Sistemas Construtivos/PBQP-H), proposta de melhoria da qualidade dos PSQs e de materiais de 

construção. Depois do Fórum, Gonçalves se dirigiu, às 16h30, para a sede da Abrafati, em Vila Olímpia (SP). Ele 

foi convidado para uma reunião do PBQP-H, onde foram apresentados o “Catálogo de Soluções de Subsistemas 

Tradicionais” e as “Fichas das soluções dos subsistemas relacionados aos produtos escopo da entidade setorial”.

   13 WORLDSKILLS COMPETITION - Competição de Educação Profissional

O presidente Cesar Gonçalves marcou presença, no dia 13 de agosto, na WorldSkills Competition, a maior 

competição de educação profissional. Realizada a cada dois anos desde 1950, o evento chegou a 43ª edição 

e aconteceu pela primeira vez na América Latina, reunindo mais de 1.200 competidores, no Anhembi Parque, 

vindos de 63 países que se dividem entre 50 ocupações diferentes relacionadas a profissões técnicas.  O evento, 

organizado pelo Senai, proporcionou diversas oportunidades de debates nacionais e internacionais em prol 

da educação, por meio do Programa de Conferências – ciclo de eventos de alto nível para líderes de educação, 

da indústria e do governo, como acontece hoje, no Fórum de Líderes, que debate as soluções de treinamento 

inovador da indústria.

   13 5- REUNIÃO GT- CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA  ABDI

No dia 13 de agosto, Luis Lima participou de reunião do Grupo de Trabalho destinado à elaboração do Manual 

da Construção Industrializada, organizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).  O 

objetivo da publicação é oferecer um conjunto mínimo de informações orientadoras para as práticas de planejar, 

projetar (especificar-quantificar-orçar), contratar, fiscalizar e aceitar obras públicas ou privadas, com aplicação 

de produtos e processos industrializados. Participam do desenvolvimento do manual representantes da ABDI; 

membros do grupo; representantes de tecnologias e sistemas construtivos industrializados e da construção; 

membros do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC); pesquisadores convidados da 

Universidade de Brasília e da empresa Scom Ltda., dentre outros.

Setembro

   15 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na véspera do 44º Encontro Nacional, dia 15, Cesar Gonçalves e Luis Lima se reuniram, no Centro de Eventos 

da Fiergs, em Porto Alegre (RS), com diretores, presidentes de sindicatos, entidades associadas e demais sócios 

filiados à Anicer para a 3ª Assembleia Geral. A programação dos quatro dias de evento na capital gaúcha, os 

dados do Relatório Anual 2014 relativos à atuação da diretoria e o andamento do projeto Cerâmica Sustentável 

é + Vida foram os primeiros assuntos tratados. Na sequência, os presentes debateram sobre: a participação 

da Anicer no Grupo de Trabalho “Manual de Construção Industrializada”; as Normas Técnicas: Ensaios EST40, 

contrato de cooperação científico-tecnológica do professor Guilherme Parsekian, da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCAR); a viabilização do “Manual de Alvenaria – Bloco Cerâmico” junto à pesquisadora Maria 

Angélica Covelo Silva, da NGI Consultoria e Desenvolvimento, através dos dados fornecidos pelas Cerâmicas 

e Sindicatos; e, por fim, os temas gerais trazidos pelas entidades filiadas. Na ocasião, os diretores da Anicer 

receberam as credenciais para o 44º Encontro.
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   15 ENCONTROS DO SENAI e SEBRAE

Ainda na véspera do Encontro Nacional, Cesar Gonçalves e Luis Lima participaram, pela manhã, do 13º Encontro 

Nacional dos Laboratórios de Cerâmica Vermelha do Senai, que reuniu 35 representantes da entidade para 

discutirem sobre o trabalho realizado pela rede de laboratórios que atende as empresas do setor na realização de 

diversos ensaios. No mesmo dia, também ocorreu o 11º Encontro Nacional do Sebrae para Cerâmica Vermelha, 

com 17 representantes, conduzido pelo coordenador nacional da Carteira de Projetos da Construção Civil do 

Sebrae, Renato Perlingeiro.

   16~19 44º ENCONTRO NACIONAL EM PORTO ALEGRE (RS)

De 16 a 19 de setembro, ocorreu o 44° Encontro Nacional, no Centro de Eventos da Fiergs, reunindo 1.697 

participantes.

Outubro

   2 SEMINÁRIO SOBRE MELHORIAS EM EMPREENDIMENTOS SOCIAIS EM BRASÍLIA

Cesar Gonçalves esteve no Seminário “Melhoria do Desempenho dos Empreendimentos da Habitação de Interesse 

Social”, em Brasília (DF), no dia 02 de outubro, promovido pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério 

das Cidades. O evento abordou sobre o poder de compra do Estado como indutor de melhoria de desempenho, 

visões de empreendedores e construtoras, desempenho de subsistemas e a Norma de Desempenho.

   6 REUNIÃO DA ABNT/CEE-179 NA SEDE DO SINDICERCON/SP

O diretor de Relações Institucionais Luis Lima participou da 6ª reunião da Comissão de Estudo Especial de 

Cerâmica Vermelha (ABNT/CEE-179), realizada em 06 de outubro, na sede da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp). O encontro tratou da revisão da ABNT NBR 15.270. Na ocasião, o engenheiro 

Guilherme Parsekian apresentou propostas para índices de absorção de água de acordo com as classes de 

produtos e de tolerância dimensional de 5% para paredes e septos, não havendo consenso da Comissão para 

ambas as propostas. Um convênio firmado entre a ABNT e o Sebrae, que contemplará a Cerâmica Vermelha, foi 

apresentado pelo gerente do Processo de Normalização da ABNT, Álvaro Almeida.

   6 REUNIÃO DO FÓRUM DO PSQ

No dia 06 de outubro, Cesar Gonçalves participou da reunião Fórum dos Gerentes dos PSQs, na sede da 

ABRAFATI.

   20~23 MISSÃO EMPRESARIAL À CERAMITEC

O presidente Cesar Gonçalves participou, entre os dias 20 e 23 de outubro, da missão empresarial organizada 

pela Anicer em parceria com a Messe München International (MMI) para Ceramitec 2015, em Munique, na 

Alemanha. A delegação da Anicer contou com os diretores Ednilson Caniçali (Sindicer/ES), Luis Lima (Sindicer/ /

Médio Vale Paraíba/RJ), Vargas Pessoa (Sindicer/RN) e Waldyr de Moraes Junior (Sindicer/PI). O grupo fez ainda 

duas Visitas Técnicas, uma à Cerâmica Erlus e outra a uma cerâmica do Grupo Wienerberger.

21



   28~31 VISITA TÉCNICA À BRE

Entre os dias 28 e 31 de outubro, Cesar Gonçalves e Luis Lima participaram de uma missão internacional à 

Inglaterra, organizada pela Firjan, para visita à BRE (Building Research Establishment).  A programação incluiu, 

além da visita à sede da BRE, em Garston, Watford; visitações a um escritório de arquitetura de expressão no 

Reino Unido; a um canteiro de obras em Cambridge; à região do Parque Olímpico; entre outros destinos, além 

de treinamentos e apresentações.

Novembro

   10 AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MINERAÇÃO NO SENADO

No dia 10 de dezembro, Cesar Gonçalves esteve na audiência pública da Subcomissão Permanente de 

Acompanhamento do Setor de Mineração (Subminera), no Senado Federal, em Brasília, acompanhado do 2º 

vice-presidente da Anicer e presidente do Sindicer/MS, Natel Moraes, para tratar do tema “Minerais para 

a construção civil”. O texto substitutivo do Projeto de Lei (PL) nº 5.807, de 2013, prevê que a Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) seja calculada com base no custo apurado até o 

momento imediatamente anterior à transformação do bem mineral no estabelecimento minerador. Gonçalves 

destacou que a base de cálculo é um problema a ser corrigido e que a maioria das cerâmicas não adquire argila, 

faz a sua própria mineração. A sugestão apresentada pelo presidente da Anicer foi uma alteração na redação 

para que no caso do bem mineral consumido em processo de transformação no estabelecimento minerador, a 

Cfem seja calculada com base no custo apurado na extração.

   11~12 10º ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA  - ENAI

O presidente Cesar Gonçalves e o diretor Luis Lima participaram da 10ª edição do Encontro Nacional da Indústria 

– ENAI, realizada nos dias 11 e 12 de novembro, com o tema: “Brasil: ajuste e correção de rota”. Organizado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) desde 2006, o evento reuniu no Centro Internacional de Convenções 

do Brasil, em Brasília (DF), aproximadamente dois mil participantes, entre líderes empresariais, personalidades 

políticas e entidades de representação da indústria de todos os segmentos e estados brasileiros, entre eles os 

2º vice-presidentes da Anicer Ednilson Caniçali (Sindicer/ES), João Neto (Sindicer/PB), Jorge Ritter (Sindicer/

RS), José Djalma Rocha (Sindicer/AL), Sandro Santos (Sindicer/AM) e Waldyr de Moraes Junior (Sindicer/PI) e os 

empresários da indústria cerâmica, José Abílio Guimarães Primo (SE) e Francisco Xavier de Andrade (PB).

   25 REUNIÃO DO FÓRUM DO PSQ

No dia 25 de novembro, Cesar Gonçalves participou da reunião do Fórum dos Gerentes dos PSQs, na sede da 

ABRAFATI. Na pauta deste encontro, o balanço das atividades realizadas em 2015; as ações do PBQP-H para 

2016; o estágio de adequação dos PSQs ao Regimento do SiMaC e Acreditação das EGTs pelo Inmetro; as ações 

em 2016 dos PSQs com relação a Norma de Desempenho para Habitação de Interesse Social (HIS); os programas 

de melhoria da Qualidade de cada PSQ ; a indicação do cargo de vice-presidente do Fórum dos Gerentes dos 

PSQs; a aprovação do registro da marca PSQ ; e o estabelecimento do PSQ como Pessoa Jurídica.

Dezembro

   1 REUNIÃO ABNT

No dia 01 de dezembro, aconteceu a 7ª reunião da Comissão de Estudo Especial de Cerâmica Vermelha (ABNT/

CEE-179), na sede da ABNT, no Rio de Janeiro. Foram discutidas a definição do relator do grupo de trabalho para 

revisão da ABNT BNT 8545: Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos e a revisão 

da ABNT NBR 15270: componentes cerâmicos. Além disso, houve a leitura para aprovação da minuta de ata da 6ª 

reunião de 2015. Participaram da reunião o vice-presidente da Anicer, Ralph Perrupato e Luis Lima.
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   2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na tarde do dia 02, aconteceu a 4ª Assembleia Geral da Anicer, na sede da Associação, no Rio de Janeiro. A 

reunião contou com a presença de presidentes de sindicatos, diretores, entidades associadas e demais sócios 

filiados à Anicer, que elegeram Natel Henrique Farias de Moraes (Sindicer/MS) o novo presidente da Anicer para 

o triênio 2016-2019. Moraes recebeu 69% dos votos válidos, obtendo aprovação unânime entre os presentes no 

pleito. A eleição foi chapa única e tem como vice-presidente João Gomes de Andrade Neto (Sindicer/PB). A pauta 

da Assembleia ainda consistiu na execução e resultados do Projeto Cerâmica Sustentável é + Vida e nos informes 

e assuntos gerais trazidos pelas entidades filiadas.

   15~16 PLANEJAMENTO ANUAL

Nos dias 15 e 16 de dezembro, foi realizada a reunião de planejamento anual da Anicer para o ano de 2016, na 

sede da Associação, com a participação do presidente Cesar Gonçalves, dos novos presidente e vice-presidente 

eleitos, Natel Moraes e João Gomes Neto, do diretor do Conselho fiscal, Edézio Gonzales Menon e da equipe de 

colaboradores da instituição. O objetivo do evento foi traçar as diretrizes de trabalho para o novo ano e buscar 

soluções para os objetivos apontados pela diretoria da Anicer. 
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Atuação política e 
institucional

A Associação participa de diversas reuniões, conselhos, comitês e órgãos de discussão e acompanhamento de políticas 

públicas e privadas, voltadas a indústria. Essas atividades permitem o fortalecimento e ampliação das parcerias 

estratégicas, além de gerar benefícios para a classe e promover a imagem da cerâmica vermelha.

A extensa agenda de compromissos técnicos e político, permite perceber o compromisso e envolvimento da Diretoria 

e demais níveis da organização no sentido de estender a representatividade setorial com uma atuação pautada pela 

excelência institucional. Veja como foi a agenda em 2015:

POSSE DE MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO

No dia 7 de janeiro, o presidente da Anicer, Cesar Gonçalves, esteve presente na cerimônia de transmissão do cargo 

de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do ministro Mauro Borges para o senador Armando 

Monteiro Neto, sócio honorário da Anicer e ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília – 

DF. Na ocasião, Monteiro Neto se manifestou sobre o convite: “Nosso desafio é promover uma sociedade mais justa, 

gerando emprego e renda por meio da indústria e do comércio exterior”.

REUNIÃO NA ALERJ

No dia 26 de fevereiro, representantes da indústria de cerâmica vermelha se reuniram com deputados na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para apresentar as vantagens do bloco cerâmico para alvenaria em relação às 

paredes de concreto moldadas in loco. Participaram do encontro o presidente da Anicer, Cesar Gonçalves; os presidentes 

dos sindicatos fluminenses do Médio Vale Paraíba, Rio de Janeiro e Campo dos Goytacazes, Luis Lima, Edézio Gonzalez 

e Amaro da Conceição, respectivamente; e os deputados Sadinoel Souza (PT), Luiz Paulo (PSDB), Geraldo Pudim 
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(PR), Samuel Malafaia (PSD), João Peixoto (PSDC) e Bruno Dauaire (PR). Ao final da reunião, Gonçalves entregou aos 

deputados o material da campanha publicitária realizada pela Anicer “A casa da minha vida”, que tem como objetivo a 

valorização do produto cerâmico. A argumentação foi levada às comissões da Assembleia e, posteriormente, discutida 

em reunião convocada pela Alerj com os sindicatos e a Secretaria de Habitação do Estado.

ENCONTRO COM MDIC

No dia 02 de fevereiro, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan, Eduardo Eugenio 

Gouvêa Vieira, recebeu o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Armando Monteiro Neto, 

para um almoço, na sede da instituição. O presidente da Anicer, Cesar Gonçalves, e o diretor de relações institucionais 

da Associação, Luis Lima, participaram do encontro, ao lado de empresários de todo o Estado, para debater sobre a 

agenda necessária ao aumento da competitividade e desenvolvimento da indústria brasileira.

ENCONTRO COM VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

No dia 16 de março, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan, Eduardo Eugenio 

Gouvêa Vieira, recebeu para um almoço, na sede da instituição, o vice-presidente da República, Michel Temer. O diretor 

de relações institucionais da Anicer, Luis Lima, participou do encontro para debater sobre assuntos relacionados à 

política econômica do Brasil.

REUNIÃO COM A ABNT

No dia 26 de março, foi realizada uma reunião entre a Anicer, membro da Comissão de Estudo Especial (CEE-179), e a ABNT 

para o esclarecimento e alinhamento de normas técnicas. Estavam presentes no encontro, na sede da ABNT, no Rio de 

Janeiro, o presidente da Anicer, Cesar Gonçalves e os colaboradores da ABNT Cláudio Guerreiro, gerente do processo de 

normalização, Márcia Cristina de Oliveira, gerente de planejamento e projetos, e Denise Rezende, analista técnico. Entre 

os assuntos debatidos estavam a mudança de Comissão de Estudo Especial (CEE) para Comitê Brasileiro (CB), a NBR 8949 

– Paredes de Alvenaria Estrutural – Ensaio a compressão simples, norma antiga da CEE-179 que foi migrada para o CB-18, 

por orientação da ABNT e a revisão de dois itens da NBR 15270, elaborada no Comitê Brasileiro de Construção Civil (ABNT/

CB-02): o primeiro referente ao aumento do limite de absorção de água e o alinhamento da norma à portaria 558/2013 do 

Inmetro em relação à marcação (identificação) dos blocos cerâmicos, que passou a ser obrigatório.
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REUNIÃO DO COMIN

No dia 23 de abril, o presidente Cesar Gonçalves esteve presente na 3ª Reunião Plenária do Comitê da Cadeia Produtiva 

da Mineração (Comin-Fiesp), na sede da Fiesp, em São Paulo. Membros participantes e convidados debateram, 

sobre reuniões já realizadas em Brasília e São Paulo. Em seguida, discutiram sobre a Câmara Ambiental de Mineração, 

licenças e exigências ambientais, ordenamento territorial geomineiro – Vale do Paraíba, procedimentos conjuntos 

entre o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(Cetesb), entre outros assuntos.

NBR 15.575

No dia 18 de junho, foi realizado o seminário “Norma de Desempenho: de 2013 a 2015 – avanços e necessidades para 

a implantação plena”, promovido pelo Sinduscon-SP, com apoio da CBIC, em São Paulo. Palestrantes abordaram 

sobre o panorama do mercado brasileiro e apresentaram cases de sucesso na implantação da NBR 15.575 (Edificações 

habitacionais – Desempenho), que completou dois anos em vigor no dia 19 de julho de 2015. O presidente da Anicer, 

Cesar Gonçalves participou do evento que reuniu cerca de 430 participantes.

REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS CATARINENSES 

Na noite do dia 06 de julho, o presidente da Anicer, Cesar Gonçalves, e o presidente do Sindicer Morro da Fumaça/SC, Sérgio 

Pagnan, receberam empresários catarinenses em Criciúma (SC). A reunião foi motivada pela visita da Associação à Santa 

Catarina, estado situado no Sul do país, região que recebeu o 44º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha e 

a 18ª Expoanicer – Exposição Internacional de Máquinas, Equipamentos, Automotivos, Serviços e Insumos para a Indústria 

Cerâmica. Gonçalves aproveitou a ocasião para falar sobre o Programa Setorial da Qualidade (PSQ ), uma ferramenta do 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat- PBQP-H, do Ministério das Cidades, e o mercado do setor.

2ª REUNIÃO DA REDE IBERCERAM (COLÔMBIA)

Dias 8 e 9 de setembro a Anicer participou da 2° Reunião de Coordenação da Rede IBERCERAM (Rede Ibero-americana 

para o Desenvolvimento Sustentável da Indústria Cerâmica), na Universidade Francisco de Paula Santander (UFPS), 

em Cúcuta, Colômbia. A Rede IBERCERAM, sob coordenação da AITEMIN-Centro Tecnológico, tem como membro a 

Anicer e outras entidades de 10 países latino-americanos em torno de um objetivo comum: a elaboração de estratégias 

para o desenvolvimento da cerâmica vermelha nos países ibero-americanos. Lançada em 2014, durante o 43º Encontro 

Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha, em Belém (PA), a Rede cria um espaço favorável para a promoção de P+D 

(pesquisa e desenvolvimento) de forma conjunta e coordenada, para fornecer soluções para os problemas comuns da 

indústria cerâmica como um fator chave para o desenvolvimento sustentável e a competitividade do setor. O encontro 

aconteceu em dois dias para tratar dos temas da Rede, apresentar os novos membros, discutir resultados da Matriz 

SWOT e definir próximos passos. A programação contou ainda com uma agenda técnica.

ANICER E SENAI RENOVAM PARCERIA PARA PSQS

No dia 23 de setembro, a Anicer renovou o termo de acordo e compromisso com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial/RJ (Senai Rio), a unidade Senai de Três Rios/RJ, já constituída como a Entidade Gestora Técnica (EGT) do 

Programa Setorial da Qualidade de Blocos e Telhas Cerâmicas, do PBQP-H, promove a articulação com os laboratórios 

responsáveis pelos ensaios.  De acordo com o novo termo, a EGT passou a ser acreditada pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, como determina a Portaria nº 332, do Ministério das Cidades. Atualmente, 

a Anicer é a Entidade Setorial Nacional Mantenedora responsável pela implementação, gerenciamento e manutenção 

dos PSQ´s de Blocos e Telhas Cerâmicas.
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SEMINÁRIO SOBRE HABITAÇÕES

O presidente da Anicer, Cesar Gonçalves, participou no dia 02 de outubro, do seminário Melhoria do Desempenho dos 

Empreendimentos da Habitação de Interesse Social. O evento aconteceu em Brasília (DF) e abordou temas como o 

poder de compra do Estado como indutor de melhoria de desempenho, visões de empreendedores e construtoras, 

desempenho de subsistemas e  Norma de Desempenho. Na ocasião, foram lançados documentos sobre as Especificações 

de Desempenho dos Empreendimentos de Interesse Social, baseadas na ABNT NBR 15775.

ANICER NA FEICON BATIMAT NORDESTE

De 21 a 23 de outubro, A Anicer marcou presença na edição nordeste da Feicon Batimat, que aconteceu no Centro 

de Convenções de Pernambuco. Além de espaço na programação técnica, a Associação contou com um estande, em 

parceria com o Sindicer/PE. 

ANICER PARTICIPA DE EVENTO SOBRE MINERAIS

O presidente da Anicer, Cesar Gonçalves, esteve presente em audiência pública para tratar do tema “Minerais para 

a construção civil”, realizada no dia 10 de novembro, no Senado Federal, em Brasília. Ele estava acompanhado do 2º 

vice-presidente da Anicer e presidente do Sindicer/MS, Natel Moraes. Gonçalves destacou a base de cálculo como um 

problema a ser corrigido. A sugestão apresentada pelo presidente foi uma alteração na redação para que no caso do 

bem mineral consumido em processo de transformação no estabelecimento minerador, a Cfem seja calculada com base 

no custo apurado na extração.

ANICER MARCA PRESENÇA NO ENAI 2015

A 10ª edição do Encontro Nacional da Indústria – ENAI foi realizada nos dias 11 e 12 de novembro, com o tema: “Brasil: 

ajuste e correção de rota”. Organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) desde 2006, o evento reuniu no 

Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília (DF), aproximadamente dois mil participantes, entre líderes 

empresariais, entidades de representação da indústria de todos os segmentos e estados brasileiros e personalidades 

políticas. A Anicer marcou presença através do seu presidente Cesar Gonçalves, do diretor de Relações Institucionais 

Luis Lima e dos 2º vice-presidentes Ednilson Caniçali (Sindicer/ES), João Neto (Sindicer/PB), Jorge Ritter (Sindicer/RS), 

José Djalma Rocha (Sindicer/AL), Sandro Santos (Sindicer/AM) e Waldyr de Moraes Junior (Sindicer/PI). 
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ANICER AJUDA A DESENVOLVER MANUAL DE CONSTRUÇÃO

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), junto às entidades setoriais, desenvolveram o “Manual de Construção Industrializada – conceitos 

e etapas – volume 1: estrutura e vedação”. O lançamento aconteceu no dia 24 de novembro, na sede da ABDI, em 

Brasília. O manual tem como objetivo oferecer um conjunto mínimo de informações orientadoras para as práticas de 

planejar, projetar, contratar, fiscalizar e aceitar obras públicas ou privadas, com aplicação de produtos e processos 

industrializados. As informações que o compõem foram levantadas por meio de pesquisa bibliográfica e coleta junto 

a representantes dos setores de diversas tecnologias associadas a sistemas construtivos industrializados no Brasil. A 

Anicer contribuiu para o desenvolvimento do material, referente aos sistemas cerâmicos com DATec: DATec nº 008-A – 

Painéis JETCASA pré-moldados mistos de concreto armado e blocos cerâmicos para paredes; DATec nº 012-A – Painéis 

pré-fabricados mistos de concreto armado e blocos cerâmicos sem função estrutural – PRECON; DATec nº 009-B – 

Painéis pré-moldados mistos de concreto armado e blocos cerâmicos para paredes – CASA EXPRESS; DATec nº 021 – 

Sistema Construtivo “Casas Olé – Painéis Pré-moldados em Alvenaria com Blocos Cerâmicos e Concreto Armado.

ANICER/SEBRAE/ABNT REALIZAM OFICINA

No dia 01 de dezembro, a Anicer, o Sebrae e a ABNT convidaram empresas e entidades envolvidas no segmento de 

Cerâmica Vermelha para participar de uma oficina de trabalho para analisar a cadeia produtiva e identificar seus 

gargalos, buscando solucionar ou minimizar seus problemas por meio da aplicação de normas técnicas, especialmente a 

Norma de Desempenho (ABNT NBR 15.575). A ação teve como objetivo facilitar e estimular a participação dos pequenos 

negócios no processo de elaboração de normas técnicas brasileiras. 

ANICER ELEGE NOVA DIRETORIA

No dia 02 de dezembro, aconteceu a 4ª Assembleia Geral da Anicer, na sede da Associação, no Rio de Janeiro. A reunião 

contou com a presença de presidentes de sindicatos, diretores, entidades associadas e demais sócios filiados à Anicer, 

que elegeram Natel Henrique Farias de Moraes (Sindicer/MS) o novo presidente da Anicer para o triênio 2016-2019.
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PSQ

O PSQ é uma ferramenta de qualidade que auxilia as empresas a 

enquadrarem blocos e telhas cerâmicas conforme a normatização 

técnica brasileira e processos de acordo com mudanças competitivas. 

A adesão ao Programa assegura a excelência do material, o atendimento 

às normas técnicas quanto a sua produção, além de garantir maior 

agilidade na construção, maior competitividade, diminuição do 

desperdício, aumento e controle de produção.

Desde 2009, a Anicer tem um acordo de cooperação com o Senai, que consolida a parceria entre as duas instituições e torna 

o Senai, gestor técnico responsável pela avaliação da conformidade dos produtos e a Associação, a entidade administradora.

Em 2015, foi constatado um crescimento nas adesões ao PSQ de blocos cerâmicos e uma leve diminuída nas adesões ao 

PSQ de telhas cerâmicas, em relação ao ano de 2014.

2009
Blocos 30

23Telhas

2010
Blocos 51

31Telhas

2015
Blocos 165

59Telhas

2014
Blocos 139

62Telhas

2013
Blocos 107

50Telhas

2012
Blocos 80

40Telhas

2011
Blocos 65

41Telhas
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Cerâmica Sustentável 
é + Vida

O segundo ano do Cerâmica Sustentável é + Vida, uma 

parceria entre a Anicer e o Sebrae, foi de muitas realizações. 

O projeto que visa promover a sustentabilidade nas micro e 

pequenas indústrias de cerâmica vermelha contabilizou 194 consultorias. Divididos em seis módulos, os atendimentos 

realizados por técnicos em cerâmica especializados focam na implantação da gestão empresarial, inovação tecnológica, 

eficiência energética e licenciamento ambiental, sendo este último voltado para a incorporação e o tratamento de 

resíduos sólidos nos processos produtivos. 

O CS+V cuida das necessidades básicas para o funcionamento do pequeno produtor, proporcionando um salto 

tecnológico para as cerâmicas atendidas. Por meio dele as empresas estão investindo na transformação do seu negócio 

e estimulando a mudança do comportamento empresarial do setor.

Mobilização empresarial e divulgação do projeto

Divulgações nas mídias

As ações visaram dar maior visibilidade ao CS+V, a partir da divulgação das consultorias oferecidas pelo projeto e dos 

cases de sucesso que apontam as vantagens das consultorias para o empresário-ceramista e reforçam a eficiência do 

projeto. Foram desenvolvidas ações de:

   PUBLICIDADE E MARKETING

   ASSESSORIA DE IMPRENSA

   JORNALISMO

   SITE ANICER

   REDES SOCIAIS

9 Eventos Construção Civil

7 Eventos do Setor Cerâmica Vermelha

31 Reuniões, palestras, workshops, sensibilizações etc.

47 Eventos

30



Status do Projeto Indicadores

1%

8%

39%

37%

15%

Divulgações nas mídias
O segundo vídeo do projeto Cerâmica Sustentável é + Vida foi realizado 

na região Sul do país. Lançado em março de 2015, o vídeo retrata os 

resultados obtidos pelas cerâmicas Guarezi (SC), Felisbino (SC) e 

Fachinetto (RS) após a execução das consultorias. O resultado deste 

trabalho pode ser visto no Canal da Anicer no Youtube:

http://www.youtube.com/user/CanalAnicer

190 Consultorias realizadas em 2014 

   Inovação Tecnológica 

57 Executadas

   Eficiência Energética 

4 Executadas

   Ambiental 

85 Executadas

   Incorporação de Resíduos 

25 Executadas

   Qualificação no PSQ 

23 Executadas
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ACV

A Associação Nacional da Indústria Cerâmica – Anicer continua divulgando o estudo 

sobre a Avaliação do Ciclo de Vida dos Produtos Cerâmicos e o comparativo com 

seus equivalentes em concreto. O objetivo da ACV é analisar e entender os impactos 

ambientais ocasionados no decorrer de todo o ciclo de vida de telhas e blocos cerâmicos 

desde o momento da extração da matéria-prima, passando pelas etapas de transporte, 

produção, distribuição e utilização até seu descarte final. Para isso, a empresa canadense 

Quantis, responsável pelo estudo, avaliou elementos como uso de energia, emissões de poluentes no ar, retirada de 

água, contaminação de solo e águas, impacto nas mudanças climáticas e na saúde humana para chegar ao resultado já 

conhecido: os produtos cerâmicos se mostraram significativamente superiores aos seus concorrentes.

Esta ferramenta compreende fundamentos para o desenvolvimento e a melhoria de produtos, para o marketing 

ambiental e para ajudar o consumidor na escolha entre os diferentes tipos de produtos.

O m² de cobertura cerâmica requer 

72% menos água do que o m² de 

cobertura de concreto.

O m² de parede cerâmica requer 

24% menos água do que o m² de 

parede de blocos de concreto e 

7% menos que o m² da parede de 

concreto moldada in loco.

A emissão de gases de efeito estufa 

de uma parede de blocos cerâmicos 

é 50% menor que a de uma parede 

de blocos de concreto e 34% menor 

que a de uma parede de concreto 

moldada in loco.

As paredes de blocos cerâmicos 

consomem 43% menos dos recursos 

naturais não renováveis que uma 

parede de blocos de concreto e 63% 

menos que uma parede de concreto 

moldada in loco.

 São de 15 a 20% mais leves e fazem 

menores distâncias de transporte, emitindo 

69% menos CO2 na atmosfera.

 Consomem 57% menos energia que 

o concorrente.

www.anicer.com.br/acv/
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A Casa da Minha Vida

Iniciada em 2013, a campanha “A Casa da Minha Vida” tem como público-alvo o consumidor final, além de arquitetos, 

engenheiros e profissionais da construção civil. Seu objetivo é a valorização da cerâmica como um produto ao alcance 

de todos. Com o slogan “Na casa da minha vida, só cerâmica”, o trabalho ganha destaque em ações nas mídias digitais 

e redes sociais. 

Uma das frentes da campanha é a divulgação do estudo sobre a Avaliação do Ciclo de Vida dos Produtos Cerâmicos e 

o comparativo com seus equivalentes em concreto. O objetivo da ACV é analisar e entender os impactos ambientais 

ocasionados no decorrer de todo o ciclo de vida de telhas e blocos cerâmicos desde o momento da extração da matéria-

prima, passando pelas etapas de transporte, produção, distribuição e utilização até seu descarte final. Para isso, a 

empresa canadense Quantis, responsável pelo estudo, avaliou elementos como uso de energia, emissões de poluentes 

no ar, retirada de água, contaminação de solo e águas, impacto nas mudanças climáticas e na saúde humana para chegar 

ao resultado já conhecido: os produtos cerâmicos se mostraram significativamente superiores aos seus concorrentes.

Cerca de 80 peças 

produzidas

84 posts no Twitter60 posts no blog da 

campanha
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44º Encontro Nacional

Realizado entre os dias 16 e 19 de setembro de 2015, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre, além das visitas 

técnicas em Sapucaia do Sul, Portão e Bom Princípio (RS), o 44º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha 

congregou 1.697 participantes, vindos de todas as regiões brasileiras, além de diversos países da América Latina, 

Europa e da China.

O evento foi uma realização da Anicer, com o apoio do Sindicer/RS, parceria da ABNT, Fundacer e Anfamec e o patrocínio 

da: CNI – Confederação Nacional da Indústria, Senai/DN e Sesi/DN, Sebrae Nacional, Sistema Fiergs e do Governo 

Federal, através do BNDES e da Caixa. 

Para a realização do 44º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha, a organização interna do evento na Anicer 

contou com a orientação de uma Comissão constituída pela Diretoria da Associação e do Sindicer/RS, além do suporte 

de produtores, Engenheiros e Técnicos em Cerâmica, especialistas diversos e colaboradores das entidades parceiras, 

a exemplo da Fundacer, Sistema Fiergs, Sebrae, Centro de Eventos, Porto Alegre Convention & Visitors Bureau, além 

das contribuições de associados e demais instituições apoiadoras. Também fruto de parceria com o Sindicer, as visitas 

técnicas foram organizadas nas cidades de Sapucaia do Sul, Portão e Bom Princípio. 

18ª Expoanicer

A 18ª Expoanicer, mais uma vez, superou expectativas, 

consolidou sua posição como maior feira do gênero 

na América do Sul e contou com a participação 

de aproximadamente 100 marcas. Além do Brasil, 

Espanha, Grécia, Itália e França apresentaram as mais 

significativas inovações tecnológicas mundiais hoje 

disponíveis. Reunindo público altamente qualificado, 

tomador de decisões, comprador e em busca de novos 

negócios, a iniciativa gerou R$ 34,5 milhões em negócios 

fechados, reafirmando na edição sul do Encontro, o 

potencial comprador das MPEs de cerâmica vermelha. 

Foram 10.000 m² de área com muita tecnologia e opções completas para as indústrias cerâmicas. Houve grande 

destaque na presença dos automotivos, indispensáveis para toda indústria cerâmica. A maior parte dos equipamentos 

expostos foi vendida no local, além de grande volume de prospecções e encomendas para o semestre, ressaltando o 

potencial comercial da ação e destacando porque a Expoanicer está consolidada no calendário internacional de feiras do 

setor. A exposição esteve aberta à visitação nos dias 16, 17 e 18, das 11h às 21h. 
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Clínicas Tecnológicas

Realizadas nas manhãs dos dias 16, 17 e 18 de setembro, das 

9h às 12h30min, as Clínicas Tecnológicas apresentaram temas 

estratégicos para Qualificação Produtiva, Eficiência Energética, 

Oportunidades de Negócios, Liderança, Produção de Blocos 

Estruturais e Racionalizados, Tipos de Fornos e Segurança 

no Trabalho. A ação contou com aproximadamente 400 

participantes e as palestras foram ministradas por especialistas, 

pesquisadores, doutores, profissionais da Anicer e oriundos de 

entidades parceiras do setor.

Minicursos

Os Minicursos foram realizados nas tardes dos dias 16, 17 e 18 

de setembro, em área localizada no interior da Expoanicer. O 

acesso foi gratuito para todos os participantes da feira. Ao todo, 

foram disponibilizados 150 lugares. A programação privilegiou 

temas estratégicos como matérias-primas e secagem, 

marketing e vendas, meio ambiente, normas regulamentadoras 

de segurança, eficiência energética e fornos túneis.

Fóruns Empresariais

Temas estratégicos para o bom desempenho da indústria 

cerâmica e que norteiam tendências tecnológicas, 

oportunidades e desafios no mercado foram discutidos por 

especialistas de renome nacional e internacional durante os 

Fóruns Empresariais do 44º Encontro Nacional, nos dias 17 e 18 

de setembro, das 15h30 às 17h.

Visitas Técnicas à cerâmicas

O último dia do Encontro Nacional foi voltado para a qualificação 

empresarial e tecnológica diretamente nas fábricas. Na 

ocasião, 250 participantes realizaram Visitas Técnicas, em três 

tradicionais fábricas do Estado: Cerâmica João Vogel, Pauluzzi 

Blocos Cerâmicos e Cerâmica Kaspary, onde os empresários 

foram recepcionados com acolhida, troca de informações e 

tecnologias de referência.
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Números do 44º Encontro Nacional

44º Encontro Nacional da Indústria 

de Cerâmica Vermelha: 1.697 

participantes

Clínicas Tecnológicas, Fóruns 

Empresariais e minicursos: 872 

participantes

18ª Expoanicer: R$ 34,5 milhões 

em negócios

13º Encontro Nacional dos Laboratórios 

de Cerâmica Vermelha do Senai e 

3º Encontro Nacional do Sesi para 

Cerâmica Vermelha: 35 representantes 

de todas as regiões brasileiras.

11º Encontro Nacional de 

Representantes do Sebrae para 

Cerâmica Vermelha: 17 representantes 

de todas as regiões do País.

Visitas Técnicas: 250 participantes

+ de 100 peças foram produzidas no 

período de 09 meses de divulgação do 

evento

56 e-mkts disparados 87 notícias no portal da Anicer e 

hotsite do Encontro 44

143 posts no Facebook 80 posts no Twitter 

da Anicer

2 vídeos no Youtube 

(trilíngue)

20 matérias emplacadas 

em veículos de comunicação 

externos
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Fundacer

A Fundação Nacional da Cerâmica – Fundacer tem como missão, 

atuar permanentemente para a promoção do produto cerâmico e 

para o desenvolvimento do setor, por meio de pesquisas e serviços 

nas áreas ambientais, tecnológicas e científicas.

Criada para participar de editais e projetos junto as entidades financiadoras públicas e ampliar a prestação de serviços 

às empresas e instituições do setor, a Fundacer possibilita a representatividade da indústria de cerâmica vermelha no 

mercado e junto aos órgãos governamentais. 

A Fundação, como uma ramificação da Anicer, avança junto as áreas de pesquisa, inovação e desenvolvimento de 

serviços nas esferas ambientais, tecnológicas e técnicas.

Em 2015, o corpo técnico da Fundacer, composto por especialistas do setor cerâmico, realizou centenas de visitas à 

empresas cerâmicas participantes do projeto Cerâmica Sustentável é + Vida, desenvolvido em parceria com o Sebrae, e 

que vem promovendo o desenvolvimento de micro e pequenas empresas de cerâmica vermelha. 

Outra importante ação, também apoiada pela Fundacer, é a disseminação, junto a instituições de ensino superior, da 

Avaliação do Ciclo de Vida dos Produtos Cerâmicos (ACV).
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