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DIRETORIAPAlAVRA DO PRESIDENTE

Produzir em escala pensando em práticas sustentáveis, incen-
tivar o sucesso dos associados e garantir a segurança dos trabalha-
dores são prioridades para o Sindicato da Indústria de Cerâmica 
Vermelha do Rio Grande do Norte.

Pensando sempre em melhorar a qualidade de vida dos em-
pregados se fez necessário a adequação do setor a normas regula-
mentadoras de segurança do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). Com o intuito de garantir a produtividade e a qualidade 
de vida dos trabalhadores dentro das fábricas e reduzir o absenteís-
mo buscamos qualifi cação do quadro geral das cerâmicas.

Atualmente com 50 empresas associadas, o SINDICER conta 
com a parceria de grandes instituições como o SEBRAE que está 
subsidiando a consultoria de adequação da NR12 “ Segurança em 
máquinas e equipamentos” para a indústria cerâmica em 25 em-
presas do estado. 

Além disso, temos o apoio do Banco do Nordeste, do SENAI, 
do Instituto Nacional de Tecnologia e o projeto EELA na soma de 
esforços para realização de palestras e a adequação das cerâmicas ao 
Programa Setorial de Qualidade- PSQ do Governo Federal. 

O SENAI- Centro de Educação e Tecnologias em Constru-
ção Civil, da unidade Rosária Carriço vem realizando o respeito 
as normas por meio de ensaios laboratoriais com os produtos das 
empresas adequando-os as normas NBR 15270 para blocos cerâ-
micos e NBR 15310 para telhas cerâmicas. Ao todo 10 empresas 
já são qualifi cadas pelo PSQ e 5 estão em processo de qualifi cação. 

Nessa edição mostramos um pouco do que o sindicato se propõe 
nas melhorias para o setor na realização de eventos e consultorias.

 O SINDICER aposta na qualidade de vida dos funcionários e 
no progresso da construção civil do Rio Grande do Norte.

                                                                                        
Boa leitura!
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SUMÁRIO

 A preocupação em oferecer 
produtos de melhor qualidade 
tem mudado a rotina das indús-
trias cerâmicas. Os investimentos 
em modernização de processos e 
gestão são permanentes e quem se 
antecipa ocupa lugares de desta-
que no mercado. Para ampliar as 
mudanças, ou até mesmo dar o 
pontapé inicial nas inovações, as 
linhas de créditos oferecidas por 
instituições financeiras são gran-
des aliadas, pela variedade de op-
ções e facilidade de adesão. 

A possibilidade de investi-
mentos também acaba funcio-
nando como um grande estímulo 
às adequações. As empresas cer-
tificadas no Programa Setorial 

de Qualidade do governo federal 
(PSQ), por exemplo, tem priori-
dade nos projetos do Banco do 
Nordeste. Durante a entrevista, 
o superintendente estadual do 
BNB detalha todas as alternativas 
de financiamento oferecidas ao 
setor pelo banco e as exigências 
que devem ser cumpridas pelas 
cerâmicas interessadas.

Sobre o atual momento vivido 
pela construção civil, José Men-
des Batista traça um panorama 
otimista e alerta que os empre-
sários que continuam investindo 
e acreditando no potencial dos 
negócios terão uma importante 
vantagem em relação aos concor-
rentes, na retomada da economia.

José Mendes Batista é formado 
em economia pela Universidade 
Estadual de Montes Claros (Uni-
montes) com MBA em Gestão 
Financeira pela Fundação Getúlio 
Vargas. O extenso currículo possui 
ainda cursos de especialização em 
cooperativismo, finanças corpora-
tivas e avaliação e diagnóstico de 
empresas. O economista já ocupou 
a função de superintendente esta-
dual do BNB para Minas Gerais 
e Espírito Santo, que tem atuação 
conjunta, e Sergipe. Em fevereiro 
de 2015, assumiu a superinten-
dência estadual do banco no Rio 
Grande do Norte.

PERfIl
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JOSÉ MENES BATISTA
SUPERINTENDENTE ESTADUAL
DO BANCO DO NORDESTE

POR: JULIANNE BARRETO
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6 ARGILA - Mostrando o que vem da terra

ENTREVISTA

“Os empresáriOs que 
acreditam em seus 
negóciOs e que sãO 

equilibradOs cOntinuam 
investindO e, certamente, 

terãO uma impOrtante 
vantagem em relaçãO aOs 

cOncOrrentes na 
retOmada da ecOnOmia”

RA- Atualmente, existem projetos 
de financiados do BNB voltados es-
pecificamente para o setor cerâmico? 

Sim. O setor de cerâmica é prio-
rizado pelo Banco do Nordeste e 
compõe, inclusive, nossa política de 
desenvolvimento territorial.
 
RA - O que é necessário para que o 
ceramista tenha acesso a eles?

O Banco apóia a implantação, 
expansão e modernização do setor. 
Para acesso ao crédito é importante 
que a empresa e sócios estejam com 
cadastros regulares, possuam um pla-
no de investimentos definidos, além 
de garantias e recursos destinados à 
sua participação no projeto, já que, 
em regra, o banco não financia os 
empreendimentos em todas as suas 
necessidades.

RA - Qual a maior dificuldade das 
cerâmicas para conseguirem finan-
ciamentos junto ao BNB?

Nos novos empreendimentos, é a 
obtenção de licenças. Para as empre-
sas já existentes, é a regularidade com 
todas as suas obrigações.

 RA- O setor cerâmico vem passando 
por um processo de modernização da 
produção, com forte investimento 
em iniciativas sustentáveis, voltadas, 

principalmente, para a diminuição 
do consumo de combustível não re-
novável e também para a diminuição 
da emissão de gases do efeito estufa. 
Ações como essas se encaixam nas li-
nhas de crédito verde do BNB?

Perfeitamente. Todas as iniciati-
vas sustentáveis têm aderência total 
às linhas de financiamento do Banco 
do Nordeste. Este ano, tivemos várias 
cerâmicas que já recorreram aos re-
cursos do banco para modernização, 
com foco em energias renováveis ou 
equipamentos/fornos que otimizem 
o consumo energético

 RA - Existe também o interesse, en-
tre os empresários do setor, no apro-
veitamento de energia solar. Essa 
adequação também se encaixaria 
nas linhas de crédito verde do BNB?

Especificamente, sobre energia 
solar, temos poucas demandas, ape-
sar de integrar nossa linha de priori-
dades. Nesse caso, é importante que 
o empresário interessado tenha um 
projeto que demonstre, de forma cla-
ra e objetiva, que o investimento nes-
se tipo de energia é tecnicamente e 
economicamente viável. É importan-
te, especialmente, que o prazo de re-
cuperação do capital investido esteja 
compatível com o prazo que o Banco 
possa conceder.  

RA - Existe a previsão de abertura de 
novas linhas de crédito para o setor, 
nos próximos meses?

Nossas linhas de créditos atuais têm 
atendido a contento as demandas do se-
tor, seja para capital de giro, seja para in-
vestimentos. Consideramos que não há a 
necessidade da abertura de novas linhas.
 
RA - O BNB estuda algum projeto 
específico voltado para as cerâmicas 
certificadas pelo Programa Setorial 
de Qualidade do Ministério das cida-
des (PSQ)?

No momento, não. Mas as empresas 
certificadas no PSQ têm, naturalmente, 
uma aderência maior na matriz de risco 
do banco e, por consequência, uma me-
lhor nota de risco. O que facilita toda 
a tramitação do projeto, inclusive com 
tratamento prioritário em relação aos 
projetos não certificados. Toda certifi-
cação reconhecida pelo mercado e por 
órgãos certificadores oficiais é entendida 
pelo Banco do Nordeste como mitiga-
dora de risco, pois implica, por regra, 
em melhorias de gestão e de processos.

RA - Qual a importância dos convê-
nios firmados via Fiern e Sindicer-RN?

Todos os convênios firmados pelo 
Banco com entidades parceiras são 
importantes, pois passam a dividir e 
compartilhar pensamentos e ações co-
muns. Na soma, contribuem sempre 
para a melhoria do setor e, como des-
dobramentos, temos uma elevação de 
sinergias e ganhos gerais, com destaque 

rOgeasfaam
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Mostrando o que vem da terra - ARGILA 7

ENTREVISTA

para divulgação e compartilhamento 
de informações.
 
RA - Como está a busca por créditos 
no setor de cerâmica com a queda nos 
índices da construção civil?

Atualmente, a maior demanda é para 
empresas existentes que buscam capital 
de giro e recursos para modernização. 
 
RA - Como o senhor analisa o atual 
momento vivido pela construção civil 
no estado? O setor ainda pode ser vis-
to como um dos principais motores 
da economia do RN?

O setor da construção civil é in-
tensivo na utilização de mão de obra 
e bastante transversal na utilização de 
insumos, o que o torna importante 
para a economia como um todo. Atu-
almente, passa por um desaquecimento 
de demanda que também é comum à 
economia em geral. Mas a maioria dos 
investimentos da construção civil tem 
um perfil de longo prazo. Assim, as em-
presas que têm um bom planejamento 
e visão de futuro têm mantido um bom 
nível de investimento. Na minha opi-
nião, as estruturas macroeconômicas 
do Brasil ainda estão fortes. Então, é de 
se prever que em médio prazo teremos 
uma reversão de quadro e expectativas.

Historicamente, todos os setores 
e segmentos da economia são cícli-
cos e, nesse sentido, devemos enten-
der a atual situação. O empresariado, 
assim como o produtor rural, deve 
compreender que esses movimentos 
da economia acontecem com relati-
va constância, ao longo da história, e 
continuarão acontecendo.

Por outro lado, temos observado 
que os empresários que acreditam em 
seu negócio e que são equilibrados, es-
pecialmente no que se refere à alavan-
cagem de capital de terceiros, conti-
nuam investindo e, certamente, terão 
uma importante vantagem em rela-
ção aos concorrentes na retomada da 
economia. Observamos também que 
ouve um estreitamento de margem na 
maioria das empresas, o que tem exigi-
do dos empresários um rigoroso con-
trole de custos.
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Estamos no ano de 2015. Foi-se o tem-
po em que as empresas se baseavam apenas 
em aumentar a sua produção para, assim, 
aumentar o faturamento. Outro fator que 
garantia força e permanência no mercado 
era a condição de empresa pioneira. Hoje, 
isso já não tem tanta importância, a lideran-
ça de mercado está a cada momento mu-
dando de lado nos mais variados segmen-
tos. Recentemente, a tão idolatrada marca 
de aparelhos celulares Apple, detentora do 
modelo Iphone, que não fazia propagandas 
em TV, agora está fazendo, divulgando que 
“Se não é iphone, não é iphone”. Fruto de 
que as preferências estão mudando impul-
sionadas inclusive pelo cenário econômico. 
Atualmente, todos podem ter seu lugar ao 
sol. Manter-se na sombra e água fresca, des-
frutando do ponto mais alto do podium, é 
que não é para qualquer um.

Devido a essa concorrência acirrada, 
cada vez mais, empresas se valem de estraté-
gias e esforços para continuarem na disputa 
para serem escolhidas pelo cliente e mais 
ainda para conseguirem a satisfação dele e, 
assim, garantirem seu retorno. Esse é um 
trabalho que deve ser contínuo, pois o mer-
cado hoje é muito dinâmico, tudo muda a 
todo tempo e o tal do cliente fiel só é fiel a si 
próprio, não à sua empresa ou seu produto. 
Desde que estejamos lhe atendendo bem, 
ele continuará conosco. Essa busca por satis-
fazer clientes se deu no mercado a partir de 
meados do século XX por meio dos esforços 
de Marketing, que abrange um conjunto de 
atividades que visa satisfazer as necessida-
des e os desejos dos consumidores através 
de processos de troca, com a finalidade de 

lucro. Envolve muita organização, plane-
jamento e compreensão do Mix: produto, 
preço, distribuição e comunicação coeren-
te, além de um posicionamento estratégico 
para que se atinjam seus objetivos. Isso, sem-
pre com foco em atender as necessidades e 
desejos dos clientes-alvo às mais variadas 
demandas. Esse conjunto de variáveis deve 
estar alinhado e em condições de constante 
adaptação, uma vez que, dadas às inovações, 
existem vários produtos similares para cada 
segmento. Como por exemplo, as telhas de 
PVC, de fibra vegetal, de vidro, de concreto, 
metálicas, de fibrocimento, todas estão dis-
putando mercado com as telhas cerâmicas. 
A construção do seu Mix de Marketing deve 
ser apoiada em um conhecimento profundo 
do mercado que se está atuando. Por exem-
plo, um bairro de cultura popular no inte-
rior do estado é totalmente diferente de um 
na capital e assim por diante.

Vejamos as definições: a) Preço: Re-
fere-se a quanto e como será cobrado do 
cliente. Neste quesito, o produto pode ser 
para determinado poder aquisitivo ou de 
outro. Pode ser cobrado de uma só vez ou 
parcelado. O preço deve contemplar todas 
as características que compõem a qualida-
de do produto, mas nunca muito acima do 
que o SEU mercado está disposto a pagar. 
“Existem dois tolos no mercado, um que 
pede muito pouco e outro que pede de-
mais” (Provérbio Russo); b) Distribuição: 
Refere-se ao local que o produto estará dis-
ponibilizado. Neste caso, pode ser em lojas 
físicas (revendas ou próprias), diretamente 
ao consumidor final e ainda de maneira 
mais atual de forma online, mas também 

sobre os prazos de entrega e formas de aten-
dimento. Em muitos casos, é interessante 
pensar em utilizar praças complementares 
buscando os não-clientes. Por exemplo, 
vender coberturas em parceria com casas 
agropecuárias e criadores para construção 
de baias para cavalos; c) Produto: Refere-se 
às características e atributos que o produto 
ou serviço da sua empresa terá. Aqui, deve-
-se decidir tamanhos, espessuras, especifici-
dades, cores, desejos implícitos, etc. Tudo 
deve estar de acordo com as intenções do 
público que você quer atender (O que o 
cliente quer? Como ele será usado? Qual 
a aparência? Tem que gerar status?);  d) 
Comunicação: Diz respeito às estratégias 
de divulgação utilizadas. Isso envolverá tan-
to estratégias on-line como redes sociais e 
links patrocinados,  quanto estratégias off-
-line, como anúncios em geral, vendedores 
externos, entre outras possibilidades.

A mensagem deve estar alinhada ainda 
com o novo mundo da construção susten-
tável e respeito aos cuidados ambientais, o 
grande desafio é falar diretamente à mente 
do consumidor, as estratégias de neuroma-
rketing estão revolucionando a maneira de 
se comunicar empresarialmente fazendo 
uma ponte muito mais rápida e efetiva...é o 
futuro! O posicionamento é essencial para 
que não se gaste dinheiro à toa em vez de 
investir. Determinar com detalhes qual é o 
público ideal, saber como quer ser reconhe-
cido e, principalmente, saber aonde se quer 
chegar é determinante para alcançar os re-
sultados, porque qualquer caminho serve 
quando não sabemos o destino. Não é sim-
ples, mas é possível. Em frente e enfrente!

O MARKETING PARA OS TEMPOS DE AMANHÃ

ARTIGo

8 ARGILA - Mostrando o que vem da terra

CuRRíCulO
Diretor de Qualidade de Venda, Neurobusiness e Inteligência Empresarial da Oli-

ver Equipamentos. Jean Oliveira é também escritor e autor dos  livros “Ser + em Ex-
celência no Atendimento ao Cliente”, “Ser + em Vendas” e “Café das Cinco”. Foi ava-
liador do prêmio MPE Brasil qualificado pela Fundação Nacional da Qualidade  etapa 
RN/2012. Hoje, utiliza a experiência adquirida em eventos com treinamentos e mo-
tivação de equipes comerciais atuando como palestrante e consultor especializado em 
Vendas, Negociação, Comportamento do consumidor, liderança e Neuromarketing.
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SINdcER-RN Em Ação

Os últimos detalhes da campa-
nha institucional que será lançada 
no mês de janeiro de 2016, foram 
discutidos na reunião de diretoria 
e associados do Sindicer-RN, rea-
lizada no dia 28 de agosto. O pro-
jeto, voltado para a divulgação da 
qualidade dos produtos de cerâmi-
ca vermelha produzidos no estado, 

terá duração de três meses e mate-
riais veiculados em todas as mídias 
(rádio, impresso e televisão).

A campanha terá parte do va-
lor subsidiada pelo Sindicer-RN e 
também será custeada por associa-
dos interessados. A entidade tam-
bém fará a captação de recursos 
junto a parceiros do setor.

Os planos dos ceramistas apon-
tam ainda para a criação de um 
grupo de interesse empresarial, 
composto por industrias interes-
sadas em reforçarem em conjunto 
ações de marketing voltadas para 
a venda de produtos certificados 
pelo PSQ. O tema será aprofunda-
do em encontros posteriores.

10 ARGILA - Mostrando o que vem da terra

CERAMISTAS DEfINEM AçõES PARA CAMPANHA 

DE MARKETING PARA O SETOR
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SINdcER-RN Em Ação

Uma comissão formada com em-
presários de todos os polos de produ-
ção cerâmica do estado e diretores do 
Sindicer-RN se reuniu com o supe-
rintendente da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego (SRT/
RN), Éder Praxedes, e com o diretor 
geral do IDEMA/RN, Rondinelli 
Silva Oliveira, no mês de agosto, para 
debater ações de estímulo à regulari-

zação das indústrias locais.
Nos encontros, o sindicato se co-

locou à disposição para a mobilização 
de empresários e o fornecimento de 
dados sobre a atuação do setor. O ob-
jetivo é evitar a concorrência desigual 
entre as empresas que tem investido 
recursos para alcançar a legalidade e 
as que ainda insistem em atuar de for-
ma irregular.  

A sugestão foi apresentada ao supe-
rintendente da Caixa Econômica Federal 
no RN, Roberto Linhares, no dia 18 de 
agosto, por uma comissão de empresários 
do setor cerâmico, para discutir medidas 
de incentivo ao uso de produtos cerâmi-
cos em obras fi nanciadas pelo banco. 

A exigência já é estabelecida pela por-
taria nº 168 do Ministério das Cidades 
de março de 2013. A superintendência 
da Caixa Econômica sinalizou que irá 
promover encontros com os dois setores, 
para a apresentação das fábricas já certifi -
cadas no Programa Setorial de Qualida-
de do Governo Federal (PSQ). 
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CERAMISTAS DISCuTEM lEGAlIDADE AMBIENTAl E 
TRABAlHISTA COM ÓRGÃOS DE fISCAlIZAçÃO

SINDICER SuGERE
ExIGÊNCIA DO PSQ PARA 
fINANCIAMENTOS DE 
OBRAS PElA CAIxA

reuniãO cOm O diretOr geral dO idema/rn, rOndinelli silva Oliveira

Mais informações sobre a realização de ensaios para o PSQ:
CETCC - Rosária Carriço | Tassyla Barbosa, Assessora Técnica

Av. Ayrton Senna, 1111, Parnamirim/RN - (84)3208-1450/7254/1461

Cerâmicas certifi cadas no RN
EMPRESA

Cerâmica Itajá

Cerâmica do Gato

Cerâmica T.Melo

Cerâmica Santa Edwiges

Cerâmica Estrutural

Cerâmica Luciano

Cerâmica Pataxó

Cerâmicas União

CAISA Industrial

União II Telhas de Cruzeta

CIDADE

Itajá/RN

Itajá/RN

Apodi/RN

São Gonçalo/RN

São Gonçalo/RN

Currais Novos/RN

Ipanguaçú/RN

Itajá/RN

Goianinha

Cruzeta/RN

PRODUTO

Telhas cerâmicas

Bloco Estrutural

Bloco de Vedação

Bloco de Vedação

Bloco de Vedação

Telhas Cerâmicas

Bloco de Vedação

Bloco de Vedação

Bloco de Vedação

Telhas Cerâmicas

DIMENSÕES

50,8 x 16,3 cm

14x19x28 cm

9x19x19 cm

9x19x19 cm

9x19x19 cm

50x14,5 cm

9x19x19 cm

9x19x19cm

9x19x19cm

50x14,0 cm
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QUALIFIcAção

SEGuRANçA
   DO TRABAlHO
cOnsultOria é desenvOlvida para adequaçãO da nr12 aO setOr cerâmicO dO estadO
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A NR12 norma regulamentar edi-
tada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) em junho de 2015 
com o intuito de garantir máquinas e 
equipamentos seguros exige informa-
ções completas sobre transporte, utili-
zação e manutenção de equipamentos 
novos e usados, assim como a segurança 
e integridade física dos trabalhadores 
das empresas.

Com o objetivo de promover o 
crescimento das empresas cerâmicas 
o projeto “Indústria da Cerâmica Ver-
melha Potiguar” desenvolvido pelo 
SEBRAE com apoio do Sindicato de 
Cerâmicas do Rio Grande do Norte 
(SINDICER/RN) determinou a reali-
zação de uma consultoria para cumprir 
as metas que foram estabelecidas em 
fevereiro de 2014.

Os serviços da consultoria da NR12 
estão sendo realizados em 60h pela SE-
TEC Controle Tecnológico e conta 
com a adesão de 25 fábricas de cerâmicas 
do Vale do Açú, Seridó e Grande Natal, 

fabricantes de tijolos, telhas, blocos e 
lajotas. O custo financeiro no valor de 
80% fica a cargo do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/
RN) por meio do “SEBRAEtec” linha 
de crédito especial.

Na primeira etapa em execução com 
carga horária de 44 horas, serão realiza-
das a leitura e interpretação da norma, 
com levantamento “in loco” das não 
conformidades e a definição dos pon-
tos mais impactantes para a empresa, o 
cronograma de ação e os responsáveis; 
o acompanhamento da adequação sa-
nando dúvidas e criando soluções para 
a redução dos custos; o levantamento 
de riscos das máquinas; a realização de 
capacitações e reciclagens de segurança 
para operadores de maquinas cerâmicas 
e a orientação e a elaboração de novos 
procedimentos de trabalho e segurança 
de todas as atividades rotineiras.

O trabalho final complementar, será 
desenvolvido em 16 horas com a entrega 
de um relatório e o inventário de máqui-

nas e equipamentos.  A meta é concluir 
todo o projeto em fevereiro de 2016.

De acordo com o gestor de projetos 
da Construção Civil e da Cerâmica Ver-
melha do SEBRAE, Edilton Oliveira, a 
iniciativa visa auxiliar as empresas do se-
tor, no processo de adequação, já que as 
multas para quem está irregular são pe-
sadas. O valor pode chegar a até 50 vezes 
ao custo de referência do equipamento 
e uma mesma máquina pode receber vá-
rias notificações. Por esse motivo, o Se-
brae lançou essas consultorias para que 
as empresas do setor se enquadrem às 
regras de segurança e proteção aos seus 
trabalhadores.

O Setor Ceramista do Rio Grande do 
Norte é um dos setores mais relevantes 
para a economia do estado visto que mo-
vimenta cerca R$ 208 milhões por ano e 
possui 186 empresas que estão distribuí-
das em 42 municípios estaduais, gerando 
empregos diretos e indiretos para 15 mil 
pessoas com uma elevada produção de 
111 milhões de peças por mês.
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dEU cERTo

Presente na construção civil do Rio Gran-
de do Norte desde 1993, a Cerâmica do Gato, 
localizada na Fazenda Acauã, no Vale do Açú, 
se diferencia pelo pioneirismo na fabricação 
de blocos cerâmicos estruturais e de vedação.

A empresa possui um sistema de lote com 
sua própria jazida. A planta industrial mede 
30 mil metros quadrados, instalada numa 
área de 70 hectares, onde extrai e controla sua 
matéria-prima mantendo-se firme no mercado 
potiguar por possuir algumas diferenças fren-
te a concorrência. 

Além de jazida de argila própria que lhe 
permite obter uma massa cerâmica homo-
gênea e livre de impurezas, a empresa tem 
laboratórios e faz análises rotineiras de seus 

produtos no Sistema Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI/RN) mantendo 
o controle permanente da qualidade dos 
seus produtos.

Com a fabricação em escala, a empresa 
tem a certificação para o bloco estrutural 
por meio do Programa Setorial de Qualidade 
(PSQ), programa controlado pela Associação 
Nacional da Indústria Cerâmica (ANICER) 
que certifica a qualidade e garantia dos pro-
dutos cerâmicos no Brasil. A empresa está em 
processo de certificação dos demais produtos.

Atualmente, a Cerâmica do Gato possui 
representação comercial para além do Rio 
Grande Norte, nos estados de Pernambuco 
e Alagoas.

QuAlIDADE
E fIDElIZAçÃO DOS ClIENTES 

a cerâmica dO gatO” empresa piOneira na cOnstruçãO civil dO 
riO grande dO nOrte tem grande pOrte de prOduçãO nO estadO 

fábrica cerâmica dO gatO
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dEU cERTo

“Uma parte dos nossos produtos alcan-
çam uma distância maior e isso envolve 
uma necessidade mercadológica da falta 
de disponibilidade dos produtos na região 
do cliente, se ele não encontra com facili-
dade ele vai buscar mais longe”, disse Vi-
nícius Costa Lima, diretor administrativo 
da Cerâmica do Gato.

Com características fortes de prestação 
de serviços, a empresa realiza um amplo 
atendimento comercial fazendo visitas as 
obras dos clientes e dando esclarecimentos 
e sugestões de produtos, com o intuito de 
fidelizar parcerias.

“Não foram poucas as vezes que visita-
mos a obra e identificamos que o cliente 
poderia usar um outro produto. A gente 
deseja que o cliente economize fazendo 
com que ele substitua um processo que ele 
tenha hoje por um algum produto nosso”, 
ressalta Vinícius.

A parceria com instituições de ensino 
do estado, como a UNP e a UNI-RN tam-
bém são fundamentais para testar a quali-
dade dos produtos. Os blocos de cerâmi-
cas que são fabricados pela empresa são 
utilizados nos ensaios com os alunos nos 
laboratórios destas universidades.

Com uma ampla produção de produtos 
cerâmicos e reconhecimento no mercado 
com cerca de 21 diferentes tipos de blocos, 
a Cerâmica do Gato, mantém uma rotina 
própria de fabricação, possui um bom es-
toque de boquilhas e um excelente espaço 
físico. Sendo também capacitada para a 
fabricação de blocos cerâmicos para edifi-
cações de alvenaria estrutural. 

Além do permanente investimento em 
máquinas, equipamentos e tecnologia, a 
Cerâmica do Gato investe muito na capa-
citação de seus colaboradores, seja através 
de incentivo financeiro, ou participando 
de cursos promovidos pelo SINDICER-
-RN e SEBRAE.

Ao longo desses 21 anos, a grande pre-
ocupação da Cerâmica do Gato tem sido 
a engenharia de materiais aplicada às so-
luções e necessidades da arquitetura e da 
engenharia civil. Consolidada no mercado 
dentro e fora do estado, a empresa realiza 
uma constante busca por inovação tecno-
lógica e garantia de parâmetros superiores 
de qualidade que permita à empresa ofe-
recer sempre segurança para seus clientes. alvárO anídiO, diretOr presidente da cerâmica dO gatO
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oPoRTUNIdAdE 

O Sindicato da Indústria Ce-
râmica do Rio Grande do Norte 
(SINDICER/RN) participou nos 
dias 28 de outubro a 1 de novembro, 
da 5º edição da Feira de Negócios de 
Parelhas (FENEPAR) que é promo-
vida anualmente pela Associação 
dos Caminhoneiros do município.

A FENEPAR ocorreu simulta-
neamente a 35º Festa dos Caminho-
neiros e tornou-se importante para 
o empreendedorismo do Rio Gran-
de do Norte e da região Seridoense, 
que tem como objetivo movimentar 
negócios dos mais variados ramos, 
como por exemplo, o da indústria 
de cosméticos, da cerâmica verme-
lha e minérios.

Os trabalhos no estande do SIN-
DICER contaram com a exposição 
de produtos aplicados em pequenas 
estruturas de alvenaria e proporcio-

nou a divulgação dos negócios dos 
ceramistas associados e o aumento 
de novos contatos comerciais.

A participação do sindicato con-
tou com o apoio do SEBRAE/RN 
e da colaboração da Associação dos 
Ceramistas do Vale de Carnaúba 
(ACVC), da Associação dos Cera-
mistas do Seridó (ACESE), Cerâ-
mica Chico de Keka, Cerâmica São 
Francisco de Carnaúba, Cerâmica 
Bela Vista, Cerâmica Tavares e do 
projeto EELA, todos estes fizeram 
exposições de seus produtos e firma-
ram novos contatos comerciais.

Naldo Ribeiro, diretor-sócio da 
Cerâmica Tavares, do município de 
Parelhas, reforçou a importância do 
sindicato, do SEBRAE, e dos veícu-
los de comunicação na divulgação 
dos negócios. “A FENEPAR pro-
porcionou a melhoria nas vendas, 

pois recebemos solicitações de com-
pra dos nossos produtos durante a 
feira.  Com os resultados obtidos 
pretendemos participar novamente 
no próximo ano”. 

A Cerâmica Tavares produz ao 
todo 21 tipos de produtos. Durante 
a exposição realizou a demonstração 
física de tijolos duplos, pastilhas de 
revestimento, tijolos para churras-
queira e telhas prensadas, dos tipos 
romana (vermelha e branca) e ame-
ricana (vermelha). 

Segundo Rejane Assis, organi-
zadora do evento, a feira fomenta a 
economia local e do estado gerando 
renda para os mais variados ramos 
como o da hotelaria, o setor de ves-
tuários e alimentação. E apesar da 
crise econômica, superou as expec-
tativas de negócios e público.

A organização estima que cerca 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 
feira seridOense mOvimenta a ecOnOmia dO estadO
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de 20 mil pessoas estiveram pre-
sentes no evento durante os cinco 
dias e apurou que 97% dos expo-
sitores desejam retornar a FENE-
PAR em 2016. 

Para Edilton de Oliveira Caval-
canti, gestor de projetos da Cons-
trução Civil e da Cerâmica Verme-
lha do SEBRAE/RN, instituição 
que apoia o sindicato através do 
Projeto Indústria da Cerâmica Ver-
melha Potiguar, o setor é uma das 
prioridades para instituição devido 

sua importância para a construção 
e desenvolvimento socioeconômico 
do estado “Em função da constante 
geração de emprego e renda apoia-
mos o desenvolvimento das em-
presas junto a FIERN, ACEVALE, 
ACVC E ACESE e estimulamos a 
competitividade do setor levando 
informações por meio da capacita-
ção e consultorias, promovendo as-
sim o desenvolvimento sustentável 
das  empresas”, disse.

A feira contou também com a 

participação de empresas multina-
cionais como a Scania empresa de 
origem sueca e da empresa Cater-
pillar, de origem estadunidense, 
ambas especializadas na fabricação 
de caminhões, máquinas, motores 
e veículos pesados, voltados princi-
palmente para a construção civil e 
mineração. 

A FENEPAR movimentou em 
média R$15 milhões em negócios e 
foi considerada por 90% dos exposi-
tores excelente em organização.

oPoRTUNIdAdE 
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EVENToS

O 44º Encontro Nacional da 
Indústria da Cerâmica Vermelha re-
alizado de 16 a 19 de setembro em 
Porto Alegre/ RS contou com a pre-
sença de 30 ceramistas do estado do 
Rio Grande do Norte.

Durante o evento foram promo-
vidas palestras, fóruns, minicursos, 
prêmios a jovens ceramistas e visitas 
técnicas a três indústrias cerâmicas 

do Rio Grande do Sul, a Cerâmica 
João Vogel, a Pauluzzi e a Cerâmica 
Kaspary, que são especializadas na 
fabricação de telhas, blocos cerâmi-
cos e lajotas.

O Sindicato da Indústria de 
Cerâmica do estado (SINDICER/
RN), recebeu o apoio da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 
Norte (FIERN) e do Serviço Brasi-

leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE/RN) relativos 
ao pagamento das inscrições de 24 
associados e aos custos com parte 
das passagens áreas o que resultou na 
participação de diversas empresas.

O SINDICER foi representado 
por Vargas Soliz, presidente do sin-
dicato e Pedro Terceiro de Melo atu-
al vice-presidente da FIERN.

44º ENCONTRO NACIONAl DA
Indústria da Cerâmica Vermelha

cOmitiva de empresáriOs dO riO grande dO nOrte

nOvas cerâmicas sãO qualificadas pelO psq
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Para o presidente do sindica-
to, a maior novidade do encontro 
deste ano foram os temas relacio-
nados a segurança do trabalho, as 
dicas de melhorias no processo de 
queima e inovações em produção 
energética assim como as alternati-
vas de redução dos custos no setor 
de construção. 

Nos dias do encontro houve a en-
trega dos certificados do Programa 
Setorial de Qualidade (PSQ) para 
empresas do Rio Grande do Norte 
que aderiram ao projeto entre outu-
bro de 2014 e agosto de 2015. 

Entre elas foram certificadas 
a Cerâmicas União, do municí-
pio de Itajá; a T Melo de Apodi; 
a Cerâmica do Gato de Assú; a 
Pataxó de Ipanguaçu; a Cerâmi-
ca Santa Edwiges de São Gonçalo 
do Amarante; a CAISA Industrial 
de Goianinha; a União II Telhas 
de Cruzeta e a Cerâmica Luciano 
LTDA de Currais Novos.

“ A importância de estar inseri-
do no mercado como uma empresa 
qualificada nos coloca numa posição 
vantajosa frente a concorrência. A 
exigência dos órgãos pelas qualifica-
ções a partir de janeiro nos propor-
cionará a facilidade e crescimento 
das vendas”, disse André Barbalho, 
diretor sócio da CAISA Industrial 
sobre a certificação da qualificação 
dos produtos da empresa pelo PSQ.

André, afirmou ainda que o En-
contro Nacional possibilitou maio-
res contatos com empreendedores 
da área, assim como novos conhe-
cimentos através da participação 
nas clínicas tecnológicas, que pro-
porcionaram discussões sobre o 
uso de tecnologias nas fábricas de 
cerâmicas como a biomassa e novas 
técnicas de secagem. Assim como os 
debates acerca da qualidade e efici-
ência energética.

Anual e itinerante o Encontro dá 
voz ao setor, hoje formado por cerca 
de 7 mil empresas, que geram 293 
mil empregos diretos, 900 mil indi-
retos e gera negócios em torno de 18 
bilhões de reais. 

Mostrando o que vem da terra - ARGILA 19

EVENToS

entrega dO certificadO a nena dantas diretOr da cerâmica uniãO ii

visita a cerâmica pauluzzi

aO ladO direitO, terceirO melO, fábrica t melO andré barbalhO, caisa industrial

visita técnica a cerâmica JOãO vOgel
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cerâmicas pOtiguares apOstam nO mercadO mundial de carbOnO 
para investimentOs em mOdernizaçãO

Entrar no chamado “Mercado 
Voluntário de Carbono” exige inves-
timentos relevantes na produção das 
indústrias, principalmente em relação 
à queima. A fabricação de telhas, de ti-
jolos e dos diversos produtos cerâmicos 
deve utilizar combustíveis renováveis e 
possuir efi cientes sistemas de contro-
le de emissões. Mas a possibilidade de 
transformar um problema em soluções 
para mais crescimento tem atraído cada 
vez mais, cerâmicas potiguares a im-
plantarem estudos e consultorias para 
ingressarem nas negociações mundiais 
de crédito de carbono. 

O mercado de carbono abrange to-
das as negociações de créditos de car-
bono e neutralizações de emissões de 
gases do efeito estufa (GEEs) que são 
realizadas por empresas que não pos-
suem metas legais de redução, como 
o Protocolo de Quioto e, por isso, são 
consideradas ações voluntárias. O inte-
resse vem da perspectiva de geração de 
receita adicional  para os proprietários 
do projeto, que podem ser revertidas 
em mais investimentos na fábrica, seja 

para melhorar o retorno sobre o inves-
timento já feito ou  para colocar em 
prática novos projetos de responsabili-
dade ambiental.

 Além disso, a empresa passa a ter 
mais visibilidade, especialmente quan-
do comprador do crédito de carbono 
é uma empresa reconhecida no país. 
A medida que o projeto começa a ge-
rar retorno pela venda dos créditos, o 
ceramista pode identifi car oportuni-
dades de melhorias e gerar cobenefí-
cios socioambientais (como suporte à 
comunidade, melhorias nas condições 
de trabalho, preservação da biodiver-
sidade) a partir destes recursos. O que 
assegura uma valorização ainda maior 
do projeto no mercado.

As vendas são feitas por negociações 
entre os proprietários dos projetos e as 
empresas ou indivíduos que desejam 
compensar suas emissões. Normalmen-
te há a elaboração de um contrato regu-
lando as condições desta venda. Depois 
que são gerados, os créditos de carbono 
são cadastrados em um sistema de re-
gistro, que funciona como uma espécie 

de “banco” para créditos desse carbo-
no. Através desse sistema de registro o 
proprietário do projeto pode transferir 
os créditos para a conta do comprador 
ou retirá-lo de circulação em nome do 
comprador. Muitas empresas nacionais 
e internacionais adquirem, hoje, crédi-
tos de carbono.

 A Cerâmica Progresso, muni-
cípio de Assú, é uma das indústrias 
potiguares que tem apostado no mer-
cado mundial. Os proprietários co-
meçaram um estudo, há cinco anos, 
após conhecerem um modelo de ade-
quações implantado por uma cerâmi-
ca de amigos, no estado do Ceará, e 
que já está lucrando com a venda de 
créditos de carbono. 

As modifi cações iniciais na fábrica 
foram em relação ao combustível uti-
lizado. A empresa já chegou a experi-
mentar a queima com pó de serraria, 
com resíduos de construção e também 
com poda de cajueiro, criando bio-
massa com o dejeto de madeira tritu-
rada. Após dois anos, voltou ao mane-
jo da queima e mantém uma parceria 

POR: JULIANNE BARRETO

Sindicato Cerâmica 5.indd   20 17/12/2015   09:53:33



com uma sucata que disponibiliza os 
restos de construção. O investimento 
também foi na substituição de fornos 
por equipamentos mais novos e com 
maior eficiência. 

 “Nossos planos são de vender mun-
dialmente e já colher frutos em 2016 e 
2017. É um mercado promissor. Mas, 
como as dificuldades para as adequa-
ções não são poucas também, estamos 
avaliando várias alternativas.  Esta-
mos desenvolvendo um projeto para 
queimar com gás natural.  Já tivemos 
reuniões com terceirizados para o for-
necimento, mas ainda vamos analisar 
a viabilidade”, explica o sócio-diretor 
Gilberto Dantas Batista Sócio. 

Os esquemas são financiados por 
organizações e indivíduos que que-
rem neutralizar o impacto das emis-
sões produzidas pelas suas atividades. 
Para isso, investem em projetos que 
têm como objetivo reduzir as emis-
sões de GEEs, através da compra de 
créditos de compensação. Estes são 
normalmente instrumentos financei-
ros negociáveis chamados Reduções 

Voluntárias de Emissão (em inglês 
Voluntary Emission Reductions - 
VERs), os quais também representam 
uma tonelada de CO2 equivalente re-
duzida ou sequestrada.

Uma dessas instituições e que já 
possui atuação junto ao setor cerâmi-
co é a Sustainable Carbon. A empresa 
tem, atualmente, projetos com mais de 
50 cerâmicas em todo o Brasil e está em 
fase de estudo de viabilidade de um pro-
jeto envolvendo cinco cerâmicas poti-

guares no pólo de Assú. A Sustainable 
Carbon atua num modelo de parceria 
para co-desenvolvimento dos projetos, 
em que o cliente não paga diretamente 
pelos serviços. O contrato de parceria é 
baseado na divisão de resultados.

 A consultoria assume todos os cus-
tos de desenvolvimento do projeto e 
responsabilidades na orientação sobre 
o monitoramento e uso de biomassa 
renovável pela fábrica, além da elabo-
ração de relatórios técnicos e contra-
tação de empresas independentes de 
certificação que avaliarão se o projeto 
atende as regras e metodologias apli-
cáveis. Posteriormente, quando as 
vendas ocorrerem, ela divide com os 
contratantes os resultados. Depois da 
aprovação do projeto no mercado, a 
Sustainable Carbon segue com a orien-
tação sobre como mantê-lo operando, 
especialmente quando ocorrem mu-
danças no processo produtivo, e com  o 
gerenciamento de créditos no sistema 
de registro e com a divulgação e venda 
do o projeto para compradores nacio-
nais e internacionais.

INdúSTRIA RESPoNSáVEL
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O potencial de lucro do mercado para as 
empresas locais que querem vender créditos de 
carbono é confirmado pelo biólogo Thiago de 
Avila Othero, consultor técnico Sustainable 
Carbon. “No ano passado vendemos créditos 
de carbono de cerâmicas para empresas como 
o Banco Santander, a Natura Cosméticos e a 
Tam Linhas Aéreas. Em todos estes casos, as 
cerâmicas foram apontadas como exemplo 
de sustentabilidade nas comunicações destas 
empresas, o que pode ser usado positivamente 
pelo ceramista para divulgar seu negócio e se 
diferenciar no mercado”, conta o especialista. 

 Porém, também confirma que os desa-
fios para as indústrias que querem entrar no 
mercado de carbono. O primeiro é o preço 
do crédito de carbono que está em desvalo-
rização e os custos para desenvolver projetos 
é crescente. Fato que tem tornado são viáveis 
apenas projetos de maior porte. O setor ce-
râmico enfrenta ainda desafios específicos, 
como a dificuldade em substituir 100% da 
matriz energética para biomassas renová-

veis ou lenha oriunda de planos de manejo 
florestal. O tempo de desenvolvimento dos 
projetos também tem crescido, pois as exi-
gências técnicas aumentaram. No passado, 
era possível fechar o ciclo de desenvolvimen-
to, aprovação e primeira venda em cerca de 
um ano. Atualmente, porém, este ciclo tem 
exigido cerca de dois anos.

Thiago explica que para emitir créditos 
de carbono uma empresa precisa provar que 
seu projeto reduziu emissões de gases causa-
dores do efeito estufa.

“Outra exigência é que a empresa deve 
estar permanente em dia com todas as licen-
ças e autorizações ambientais. Porque o pro-
jeto de carbono exige um controle rigoroso 
de documentação e de evidências para in-
formações como o consumo de combustível 
e os níveis de produção. Notamos também 
que muitas cerâmicas adotam um sistema 
mais informal de controle, o que dificulta 
a aprovação dos projetos e a certificação do 
crédito de carbono”, ressalta o consultor. 

nOssOs planOs 
sãO de vender 

mundialmente e 
Já cOlher frutOs 

em 2016 e 2017

PROMISSOR, MAS ExIGENTE 
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uma OpçãO sustentável para O mercadO da cOnstruçãO civil

A utilização da argila expandida, 
referência no paisagismo tem se de-
senvolvido na indústria cerâmica por 
meio da construção civil e tornou-se 
útil para a cobertura de lajes, de telhas, 
tubulações, pavimentos, formação de 
concreto leve, pré-moldados e outras 
diversas aplicações.

O material cerâmico é produzi-
do pela queima da argila natural em 
temperaturas que variam entre 1100 
a 1200 °C em um forno rotativo a gás 
ou óleo diesel. Já o formato do mate-
rial é arredondado e suas granulome-
trias variam entre 0-32 mm, com uma 
densidade média de 350 kg por m³ e é 
peneirado para a obtenção de granulo-
metrias de acordo com a aplicação.

Com características fortes, a argi-
la expandida possui resistência a altas 
temperaturas, leveza, elevada perme-
abilidade e durabilidade, excelente 
isolamento acústico e propriedades de 
bom isolamento térmico. 

Uma parte constituída do material 
se funde gerando uma massa viscosa, 
enquanto outra parte se decompõe 
quimicamente liberando gases que são 
incorporados a essa massa sintetizada 
que expande em até 7 vezes o seu volu-
me inicial. Esses gases, retidos no inte-
rior da argila, não podem escapar para 

o seu exterior devido a fase líquida que 
envolve as partículas da argila. A estru-
tura porosa é mantida após o resfria-
mento, podendo assim ser utilizado 
como agregado graúdo na fabricação 
de concretos leves com o objetivo de 
reduzir o próprio preço das estruturas. 
Devido a sua alta porosidade a argila 
expandida, proporciona uma redução 
da resistência mecânica dos concretos.

Segundo Edvaldo Costa, consul-
tor da ANICER, a argila expandida é 
um produto ambientalmente correto, 
composto principalmente da argila na-
tural, não é suscetível ao ataque quími-
co, podridão ou geada e tem uma lon-
ga vida útil, pois as bolsas de ar dentro 
das bolinhas proporcionam excelente 
resistência térmica quando utilizada 
como isolamento térmico em lajes. 
Além disso, o seu uso proporciona a 
economia de água e a redução energé-
tica de até 40% do uso do ar condicio-
nado em ambientes fechados. 

Nesse segmento da engenharia, 
a argila expandida tem se tornado 
um meio economicamente viável 
na fabricação de concretos devido 
à redução da massa especifica que 
proporciona; minimizando os car-
regamentos atuantes nas estruturas 
realizadas pela construção. 

O produto também é amplamente 
utilizado para a fabricação de blocos 
leves e frequentemente usados em sis-
temas de fi ltração de água devido a sua 
elevada área superfi cial.

Para a utilização da argila na cons-
trução civil é importante o estudo com 
ensaios físicos, químicos e térmicos 
para identifi car se o uso da argila natu-
ral (matéria-prima base) pode ser con-
vertido em argila expandida que apre-
senta os elementos silício, alumínio 
e ferro em sua composição química. 
O agregado pode ser produzido pelo 
tratamento térmico da matéria-prima, 
triturada e classifi cada granulometrica-
mente, ou moída e pelotizada.

De acordo com o técnico Edvaldo 
Costa, a empresas norteriogranden-
ses interessadas em utilizar a argila 
expandida precisam entender todo o 
processo de fabricação e conhecer as 
tecnologias utilizadas fazendo visitas 
técnicas em unidades fabris. Assim 
como também é necessário realizar 
um Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica (EVTE).

Atualmente, a fabricação deste 
segmento é mais forte na região sul 
e sudeste do país e os maiores com-
pradores do produto são construto-
ras e paisagistas.

Sindicato Cerâmica 5.indd   22 17/12/2015   09:53:36



Sindicato Cerâmica 5.indd   23 17/12/2015   09:53:37



Sindicato Cerâmica 5.indd   24 17/12/2015   09:53:44


