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Somos um setor com 186 indústrias legalmente constituídas, 53  
sindicalizadas. Essas empresas constam no plano de desenvolvimento 
industrial do Rio Grande do Norte, sendo o setor citado como um dos 
que têm maior relevância para o nosso desenvolvimento econômico. 

A participação ativa dos poderes públicos, universidades e em-
presariado, assim como o alinhamento de seus esforços, são elemen-
tos cruciais para que o estado acelere sua entrada na indústria “4.0” 
que se caracteriza pela adoção de tecnologias digitais e automação.

Nenhum processo de modernização será completo sem criar 
uma cultura de transferência tecnológica. Nenhuma indústria deve 
ser lançada sem ouvir primeiro o parecer dos agentes interessados. 
O sucesso e o crescimento sustentável da indústria potiguar depen-
derão em geral do nível de colaboração alcançado pelos diferentes 
agentes públicos e privados.  

Em nossa proposta para dar continuidade ao fortalecimento do 
setor cerâmico sabemos que é necessário que haja políticas públi-
cas para podermos investir em melhorias de produtos e processos 
através da inserção de novas tecnologias, à saber, a utilização de 
combustíveis sustentáveis e energias renováveis.

Dentre as energias renováveis, destacamos a energia solar, cuja 
utilização poderá melhorar muito o funcionamento das indústrias 
no tocante a economia de custos de produção.

É através do uso de novas tecnologias que vamos agregar mais 
valor aos produtos cerâmicos e estaremos preparados para o cum-
primento das normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores e para 
aquisição de certificação de produtos. Tudo isso nos levará a uma 
maior aproximação com nossos consumidores finais e com o públi-
co interno e externo do Sindicer/RN.

Este objetivo já começou na trajetória com a criação do Nú-
cleo de Inovação para Indústria de Cerâmica Vermelha, o Inovacer, 
no qual já foram estabelecidos grupos de trabalho que atuarão na 
busca de soluções para a indústria cerâmica do estado potiguar. 

Nós sabemos que o momento atual é de somar forças. 
Queremos mostrar que somos diferentes e não será exclu-
ído ninguém que tenha o espírito de união e seja em-
preendedor e que queira participar do Sindicer/RN. 

Conclamo a todos para caminharmos juntos 
numa somatória de forças entre diretores e associa-
dos, para buscarmos soluções criativas a nossas de-
mandas empresariais.

É a soma de nossas forças que nos faz crescer.

palavra do presidente

Pedro Terceiro de Melo, 
presidente do Sindicer/RN
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sustentabilidade 
e educação,
os carros-chefes 
para o sucesso! 

O “aproveitamento energético de recursos naturais” é o principal 
foco da Argila nesta edição. Sem dúvidas tem sido gratificante ver 
a somatória do sucesso de pesquisas acadêmicas de alunos e profes-
sores, bem como o aprimoramento tecnológico dos engenheiros na 
busca de reduzir o impacto ambiental. 

Olhar ao redor e ver que a indústria tem avançado na construção 
de um futuro sustentável da fauna e da flora, acrescenta otimismo a 
minha geração e as vindouras. 

Durante um longo período de ascensão e descensão vemos a resi-
liência de um setor que busca melhorar a cada dia, como proposto na 
linha do tempo na entrevista com  Vargas Soliz Pessoa (Pág. 7, 8 e 9). 
O carro-chefe de sua gestão, o incentivo à parceria técnico-prático de 
ensino, gerou resultados que vemos através do Inovacer, que ressalta 
a importância em reinventar o setor, otimizando os recursos ener-
géticos com modelos sustentáveis e de primeira ponta tecnológicos, 
como apresentado na I Mostra Técnica Inovacer (Pág. 10 e 11). 

Associado a esse avanço vem junto a responsabilidade de ser uma 
categoria que olha a frente de seu tempo para melhor servir aos con-
sumidores atendendo as normas regidas pelo setor (Pág. 12 e 13). 
Essa eficiência não passou despercebido e foi honrada pela Anicer 
durante o 47º Encontro Nacional (Pág. 16 e 17) com o Prêmio João 
de Barro (Pág. 18 e 19).

Estar imersa no mundo da indústria de cerâmica vermelha tem 
me desafiado a conhecer a realidade para além dos estereótipos. 
A argila que vira arte reconhecida mundialmente pelas mãos do 
Mestre Zaia (Pág. 20 e 21) revela a brilhante capacidade da teoria 
e prática aliados ao conhecimento empírico de pessoas cujos no-
mes estão escritos em diplomas e outros somente em registro geral 
(RG), como o Francildo da Silva, mais conhecido como “Cicido”, 
que nos conta sobre como foi sua infância e o que deu certo em sua 
empresa (Pág. 24 e 25). 

Sendo assim, desejo a você, caro leitor, uma boa dose de leitura 
e de incentivo para que continue evoluindo, atrelando conhecimen-
to teórico à ação prática para uma indústria relevante e de menor 
impacto ambiental. A educação como base dessa nova cultura in-
dustrial, como proposto pelo João Hélio em seu artigo (Pág. 26) é o 
grande e mais sólido avanço de revolução industrial. 

Gemyma Medeiros, 
Repórter

Uma excelente leitura!
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      TÉCNICA INOVACER

Vargas Soliz Pessoa, 51  anos, é 
casado, tem dois filhos e é empre-
sário, dono da Cerâmica Itajá Ltda. 
Graduado em administração e com 
pós-graduação em gestão industrial, 
Vargas aplica em sua empresa inova-
ções as quais propôs durante sua ges-
tão como presidente do Sindicer/RN 
de 2010 a 2018. 

Com o cíclico triângulo da le-
galidade, qualidade dos produtos e 
responsabilidade social, sua gestão 
foi marcada pela busca de alterna-
tivas que gerassem segurança para 
empresários e consumidores. Suas 
propostas visavam a execução da lei, 
bem como a promoção de alternati-
vas que gerassem economia e menor 
impacto ambiental. Essa tríade acar-
retou na criação de projetos como o 

Tijolo Legal, que acabou ganhando 
pauta nacional e sendo reconheci-
do como um projeto modelo para 
as demais cerâmicas do país. Outra 
iniciativa que tem repercutido co-
nhecimento e consciência sustentá-
vel ocorreu na criação do Inovacer. 
Este Núcleo de Inovação para a Ce-
râmica Vermelha do RN tem levan-
tado pautas relevantes nas mudanças 
atuais dos sistemas cerâmicos. A 
qualidade dos produtos e as vendas 
ganharam novas vertentes quando 
aliadas à produção inteligente e sus-
tentável utilizando energias renová-
veis, ao qual Vargas propôs e tem 
apoiado desde então. 

 Atualmente Vargas permanece 
como vice-presidente, trabalhando 
lado a lado com Terceiro de Melo, 

cujas iniciativas buscam dar conti-
nuidade com ênfase na sustentabili-
dade, o grande carro chefe das ino-
vações propostas pelas campanhas e 
programas do Sindicer. Em entrevista 
à Revista Argila ele dá detalhes sobre 
sua gestão no sindicato e opina sobre  
programas e campanhas desenvolvi-
dos durante esse tempo. 

A entrevista ocorreu na tarde do 
dia 26 de junho no escritório do Sin-
dicer, palco dos planejamentos para 
muitas das iniciativas tomadas du-
rante sua gestão. 

Sentado à mesa, Vargas nos cum-
primenta e comenta a cena atual do 
setor cerâmico do estado: “É preciso 
produzir algo melhor”, dizia. Nesse 
clima de transformação e desabafo 
iniciamos nossa entrevista.

(84) 98737-2382
Gemyma Medeiros

varGas 
soliZ 
pessoa
presidente do sindicato 
da indÚstria de cerÂmica 
vermelha do rn de 
2010 a março de 2018
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entrevista entrevista

quando a gente pensou na revista, 
pensamos que nela atingindo não 
só o empresário, mas também quem 
utiliza nossos produtos, como as 
construtoras. Então o intuito da re-
vista era esse, mas ainda colocamos 
umas pinceladas de matérias que 
fosse de interesse a qualquer pessoa 
que não fosse do setor. Matérias ar-
tesanais, de arquitetura, matérias que 
dão pra qualquer pessoa ler. Mas o 
objetivo muito forte era tentar levar 
as informações aos produtores de ce-
râmica, porque se a gente convocava 
para um ciclo de palestras, reunião 
do sindicato, mas quando colocasse 
na revista, de alguma forma ele teria 
contato com aquela problemática. A 
ideia era despertar o interesse dele 
numa leitura de um tema que estava 
ali uma solução ou pensar no proble-
ma da própria região dele. A revista  
também serve como um próprio ar-
quivo/memória do setor.

Quais foram os problemas mais re-
correntes no setor durante sua gestão?

O próprio empresário ele ter 
uma participação pequena na dis-
cussão do setor, ele sempre tá que-
rendo que o sindicato traga as solu-
ções, mas também não participa aju-
dando. Apenas um grupo pequeno 
fazendo esse trabalho. Então esse é 
o maior problema e espero que um 
dia tenha solução. E outro proble-
ma é o empresário dar credibilidade 
ao sindicato e ao desenvolvimento 
das ideias. O sindicato pensa o po-
sitivo, melhor, geralmente buscando 
algo inovador e às vezes a ideia é até 
maior do que o empresário pensa, 
mas eu acredito que o sindicato não 
pode apresentar o que já tem hoje, 
ele tem de apresentar o que for de 

melhor pro futuro, então às vezes 
o empresário não entende e acha é 
algo que não é pra ele. Então assim, 
é uma das dificuldades fazer o em-
presário entender que a instituição 
trabalha um pouco do presente, mas 
trabalha muito mais o futuro. 

O que ainda ficou pendente? O que 
faria diferente em sua gestão como 
presidente?

O que a gente se propôs a fazer, 
a gente conseguiu fazer. Não acredito 
que ficou faltando algo que deveria ser 

Em 2013 o nível de atividade dimi-
nuiu e logo em seguida veio a fase 
crítica da crise e recessão econômica. 
Quais as medidas tomadas nesse pe-
ríodo que mais marcaram sua gestão? 

Nessa época a gente tentou pre-
parar o setor na área de qualificação 
para garantir novos mercados. Porque 
além da redução da produção de no-
vas construções, começou também a 
ter novos produtos no mercado. Por 
exemplo, os blocos de concreto. Ten-
tamos buscar algumas soluções. 

Qual o objetivo do ciclo de palestras/
Inovacer?  

O ciclo de palestras foi criado fo-
cado no gestor. Geralmente acontecia 
com temas bem específicos na parte 
de gestão e de melhoria de processos. 
Então relacionava diretamente com o 
empresário, com o dono e quem ge-
renciava aquela empresa. E geralmen-
te se levava para conhecer algo inova-
dor que estivesse acontecendo. Nós 
levávamos palestrantes, técnicos, e a 
partir daí tínhamos o contato com a 
realidade de disseminar a boa ação da 
empresa que estávamos apresentando 
para que cada um pudesse levar para 
as suas fábricas o que tava sendo apre-
sentado ali. 

Hoje em dia essa ação é bem aceita 
pelos empresários. Foi um momento 
de descoberta desses ciclos de pales-
tras que funcionou muito bem.

Em 2016 surge a campanha “tijolo 
legal”. Qual foi o impacto dessa cam-
panha no setor?

O tijolo legal tem um pouqui-
nho de várias frentes. uma das fren-
tes do TL era coibir, ou tentar inibir 
a produção de produtos que não 
conseguisse atingir o resultado den-

tro da norma. A gente incentiva as 
empresas que estão dentro da norma 
a tentar fazer com que as que não es-
tão, entre na norma. Outro objetivo 
era divulgar para os lojistas e para o 
consumidor-final que eles observas-
sem essas normas.

A campanha se deu durante a crise, 
a maioria das empresas fiscalizadas 
foram autuadas. Esse resultado havia 
sido pensado?

Quando fizemos a campanha, 
constatamos através de uma assem-
bléia nossa que o próprio empresário 
estava exigindo do sindicato uma fis-
calização das empresas que não esta-
vam colocando produto no mercado 
dentro da norma. Esse trabalho foi 
feito pelos órgãos fiscalizadores. O 
Ipem  fez um trabalho de conscien-
tização para que as empresas se ade-

quassem, então teve todo um prazo. 
Muitas empresas melhoraram seus 
processos e depois das autuações o 
setor sentiu toda uma melhora. Hoje 
temos um setor que foi bem melho-
rado. Deu o resultado esperado. 

Houve alguma resposta negativa por 
parte de algum empresário autuado? 

Aquele impacto que a gente acha 
que foi negativo, as vezes é necessá-
rio. Até mesmo daquelas empresas 
que tiveram um certo tipo de puni-
ção. Em todo o desenvolvimento da 
campanha nós recebemos nenhuma 
reclamação por parte do empresário, 
do ceramista. Pelo contrário, algu-
mas empresas que foram autuadas 
pediram orientação do sindicato 
no intuito de corrigir e o sindicato 
passou a trabalhar nesse ponto aí. 
Depois da campanha nós tivemos 
uma adesão de 25 empresas para se 
preparar para qualificação em PSQ. 
Saímos do patamar de irregularida-
de para o patamar de empresas que 
queriam não só colocar seu produto 
dentro da norma, mas qualificá-o.

O que foi de mais positivo na 
campanha?

Teve uma importância muito 
grande para o empresário sobre o que 
ele tinha que fazer, e também nos ór-
gãos fiscalizadores que não tinham 
esse hábito de fazer o acompanhamen-
to dos produtos cerâmicos. Agora eles 
andam com os critérios de fiscalização 
na carteira quando saem para as ruas. 

A revista ArgIlA nasceu durante 
a sua gestão. Qual o objetivo, de 
que forma ela tem atendido às ex-
pectativas?

Foi super interessante. Porque 

“aquele impacto 

que a gente 

acha que foi 

negativo as 

vezes é 

necessário”.

“
feito. E é por isso que eu acho que pre-
cisa ter alternância de gestão. 

Qual a sua previsão para o setor ain-
da esse ano e qual seu desejo para esta 
nova gestão?

O setor ainda tá passando por uma 
série de dificuldade, ainda não vejo o 
setor em plena recuperação. Para nova 
diretoria eu desejo que consigam realizar 
um trabalho de envolvimento das em-
presas, para que os projetos que a nova 
diretoria está colocando para ser realiza-
da tenha o apoio total do segmento. 

PSQ, Projeto EELA 
é iniciado

Encontro de Sindicatos 
do Nordeste, NR-12 
cursos e palestras

Ênfase na PSQ, Revista ARGILA 
nasce, I Ciclo de Palestras

Auge da crise, “minha casa, 
minha vida” para, Campanha 
Tijolo Legal, III-IV-V Ciclo de 
palestras, Casa Mix 

Licença do Controle 
de Emissões de 
gases poluentes

Programa Conheça seu Produto, 
Norma de desempenho das Ciel, 
Diminuição do nível de atividade

Projeto EELA chega ao fim, 
Consultoria da NR-12, 
II Ciclo de Palestras

Sindicer/RN é pauta nacional 
com a campanha Tijolo Legal, 
Apresentação do INOVACOM 
de iniciativa do INOVACER

2010 20142011 20152012 20162013 2017
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Durante a mostra, foi realiza-
da a demonstração de desenformo  
com queima de bloco de vedação, 
bloco laje e telhas, em que um dos 
ceramistas, Manoel Amaro Neto da 
Cerâmica Heitor Petronilo, levou 
algumas de suas telhas cruas para 
fazer o teste de eficiência. O resul-
tado foi bastante satisfatório, “gos-
tei muito do forno”, disse, “o forno 
tem ótima eficiência de consumo de 
combustível, qualidade no produto 
queimado com a queima unifor-
me, que é possível ter praticamen-
te 100% de produto de primeira 
qualidade”, confirma. Para Neto, o 
forno atende também as suas preo-
cupações sobre a insalubridade para 
com os colaboradores e despertou o 
seu interesse com a redução dos cus-
tos de produção, já que a operacio-
nalização possibilita a automação de 
carga e descarga.

A proposta do EcoSmart encai-
xou perfeitamente nos objetivos 
do Inovacer, que busca incentivar 
a pesquisa e as transformações para 
sistemas de energia biossustentáveis 
na indústria ceramista. O presiden-
te do Sindicer-RN, Pedro Terceiro 
de Melo, elogiou a iniciativa: “A 
gente já tem debatido que nós pre-
cisamos inovar a cada dia, hora. E o 
fato do inovacer ter sido criado em 
tão pouco tempo e ter uma forma 
tão relevante na ideia de um for-

no onde possa se economizar tan-
to energia, lenha e ter qualidade de 
produto, nos mostra que estamos 
na direção certa e que a gente deve 
continuar perseguindo a inovação 
em todos os sentidos”, disse, “Sem 
dúvida nenhuma, as empresas que 
estão participando só tem a ganhar 
com isso”, disse. 

Sobre os próximos eventos do 
Inovacer, o pres. Terceiro afirmou 
que será o tema da próxima reunião 
de diretório: “o Inovacer tem um 
número de projetos bem vasto. Nós 
estamos até marcando uma reunião 
pra ver o que vamos tratar e os inú-
meros projetos que vamos priori-
zar”, confirmou.

indÚstria responsÁvel indÚstria responsÁvel 

i mostra técnica inovacer
forno ecosmart da nordeste cerâmica em 
lagoa de velhos surpreende ceramistas

O Núcleo de Inovação para a In-
dústria de Cerâmica Vermelha do Rio 
Grande do Norte (INOVACER), rea-
lizou a I Mostra Técnica em Lagoa de 
Velhos, na região da Borborema Poti-
guar na manhã de 13 de junho deste 
ano. O Inovacer é de iniciativa do Sin-
dicato dos Cerâmicos (SINDICER) 
com  apoio do SEBRAE.

A mostra reuniu cerca de 50 pessoas 
da indústria cerâmica advindas de todas 
as regiões do estado e também represen-
tantes do Ceará e Paraíba, cuja intenção 
era conhecer o sistema de tecnologia 
do forno EcoSmart originado da Nor-
deste Cerâmica, onde ocorreu o evento. 
A programação dispôs de abertura fei-
ta pelo vice-presidente Vargas, café da 
manhã, palestra com Dr. Nildo falando 
sobre o funcionamento do forno e bene-
fícios de sustentabilidade, rentabilidade 

e salubridade oferecidos pela tecnologia 
desenvolvida. Em seguida, pequenos 
grupos se formaram para conhecerem 
na prática o funcionamento do forno.  

José Nildo Galdino é sócio-consultor 
da Nordeste Cerâmica e foi o técnico-
-palestrante do evento. Formado doutor 
em engenharia química pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte, 
completou sua ênfase na área de proces-
sos químicos, atuando principalmente 
no sistema de combustão em processos 
industriais, consultoria para a indústria 
cerâmica (caracterização de matérias pri-
mas, melhoria de processo produtivo, 
treinamento pessoal), também com ex-
periência na coordenação de projetos na 
área de eficiência energética, e é o ideali-
zador e criador do forno EcoSmart.

O forno piloto da Nordeste Cerâmi-
ca dispõe de 10 câmaras para a queima. 

Os tijolos são colocados em vagões me-
tálicos que inserem e retiram os produ-
tos de dentro das câmaras guiados por 
trilhos. O sistema de aproveitamento 
energético de calor ocorre pelo aprovei-
tamento de calor no processo de utili-
zação dos gases quentes da combustão. 
Enquanto há a queima em uma das 
câmaras, outras câmaras são aquecidas, 
gerando a redução de 50% do uso de 
combustível (lenha ou outro) e dimi-
nuindo o impacto ambiental.  “O be-
nefício do forno EcoSmart, contribuirá  
para uma redução significativa do con-
sumo de combustíveis, em média 40% 
em relação a fornos intermitentes e na 
redução de riscos e melhorando a qua-
lidade das atividades dos colaboradores 
das empresas, já que o enforno e o de-
senforno ocorre em ambiente aberto”, 
explicou Nildo.

economia e qualidade de vida na

telhas da cerâmica heitor petronilo

visita técnica do forne ecosmart

esquema do forno ecosmart
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Por Tassyla Barbosa

A ABNT publicou no dia 29 de 
novembro de 2017 as normas: ABNT 
NBR 15270-1:2017 Componentes 
cerâmicos – Blocos e tijolos para al-
venaria - Parte 1: Requisitos e ABNT 
NBR 15270-2:2017 Componentes 
cerâmicos – Blocos e tijolos para alve-
naria - Parte 2: Métodos de ensaios. A 
parte 1 tem como objetivo especificar 
os requisitos dimensionais, proprieda-
des físicas e mecânicas de blocos e ti-
jolos cerâmicos a serem utilizados em 
obras de alvenaria com ou sem função 
estrutural e executadas de forma ra-
cionalizada ou não e a parte 2, espe-
cifica os métodos para a execução dos 
ensaios dos blocos e tijolos cerâmicos 

estruturais e de vedação. Foram revisa-
das pelo Comitê Brasileiro de Cerâmi-
ca Vermelha (ABNT/CB-179).

Ocorreu uma grande mudança nas 
normas, pois foram inseridos diretrizes 
normativas de blocos e tijolos cerâ-
micos, assim foram agregados outros 
componentes cerâmicos para alvenaria.

As normas também absorvem os 
conteúdos, as ABNT NBR 6460, 
ABNT NBR 7170 e ABNT NBR 
8041 de tijolos cerâmicos e a ABNT 
NBR 15270-3 de Blocos cerâmicos. 
Também atualizam os textos da 15270-
1 e 2 de 2005.

Os destaques com as revisões são 
as diretrizes para o sistema de alvenaria 
estrutural. Pois, foram definidos espe-
cificações para blocos, componentes 

e procedimentos normalizados, utili-
zados na alvenaria racionalizada. Bem 
como, a inclusão da classificação de 
comercialização para blocos e tijolos, 
o que deve ser observado e cumprido 
pelos fabricantes.

Identificação com as informações 
obrigatórias gravadas em uma das 
faces do bloco com altura mínima 
de 5mm: Identificação do fabricante 
(CNPJ + Razão Social ou nome fanta-
sia), Contato(telefone SAC, endereço 
eletrônico ou endereço físico), Dimen-
sões nominais (largura por altura por 
comprimento, em centímetros), Clas-
se EST(indicado após as dimensões, 
exclusivamente em alvenaria estrutu-
ral), Indicação de rastreabilidade(lote 
ou data de fabricação.

normas aBnt de Bloco e telha foram revisadas pelo 
comitê Brasileiro de cerâmica vermelha

mudou?

normasnormas
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o que

FONTE: ABNT NBR 15270-1:2017.Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria  - Parte 1: Requisitos | ABNT NBR 15270-2:2017. 
Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 2: Métodos de ensaios. Portaria Inmetro n.º 558, de 19 de novembro de 2013.

Tolerâncias de medidas
Blocos ou tijolos cerâmicos devem atender a determinadas características geométricas. Todas as amostras 
testadas em relação à sua dimensão efetiva (largura, altura e comprimento), à planeza das faces, desvio em 
relação ao esquadro e à espessura dos septos e paredes, o ensaio tolera 2 amostras não conforme.

Dimensões 
(largura, altura, comprimento) 
VED ± 5 mm, ± 3 mm na média
EST ± 3 mm individual

Desvio em relação 
ao esquadro
Máximo 3mm

Planeza das faces 
Máximo 3mm

Septos e Paredes  
VED15 - 0,5mm   |  VED30 – 0,3mm  |  EST – 0,3mm

Vedação 
Paredes ≥ 7mm   

Septos – devem somar, com as paredes pelo menos 
20mm de espessura em corte transversal

Vedação Racionalizada e Estrutural 
Paredes ≥ 7mm   a  ≥ 20mm (de acordo com classificação)

Septos ≥ 6mm a ≥ 20mm (de acordo com classificação)

Obs.: Conforme na NBR 15.270-1 os requisitos mínimos 
para tipo de bloco.

Resistência à compressão 
Característica mecânica de blocos e 
tijolos cerâmicos, expressa em megapascal com 
aproximação de 1 casa decimal 
(0,1Mpa  = 1kgf/cm²).

Resistência à compressão 
individual
Características mecânica (fb) de uma amostra de 
blocos ou tijolos cerâmicos de vedação ou de vedação 
racionalizada. Devem ser testados 13 blocos do lote, com 
tolerância de 2 amostras não conformes.

Característica mecânica (fbk) de uma amostra 
de 13 blocos ou tijolos cerâmicos classificados 
EST, de alvenaria estrutural. Com parâmetros 
mais restritos, a fbk variará de acordo com a 
média de todas as amostras.

Absorção de Água
Todos os tipos de blocos e tijolos, a absorção 
d’água é fator importante a ser considerado,  
indicado qual a capacidade do bloco absorver 
água e seu consequente desempenho na 
obra. O ensaio é realizado com 6 blocos, com 
tolerância de apenas 1 não conforme.

Vedação
fb (em MPa) Classe 
≥ 1,5 1,5 = VED15
Vedação Racionalizada
fb (em MPa) Classe 
≥ 3,0 3,0 = VED30
Estrutural
fbk (em MPa) Classe 
≥ 4,0 EST40 – EST60 – EST-80 – EST100

Vedação Horizontal (bloco de vedação VED15)
8 A 25%

Todos os outros
8 a 21 %
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o sindicer/rn em apoio ao i simpÓsio sobre estudos da madeira reunião de diretoria 
sindicer/rn

No dia 11 de junho ocorreu a reu-
nião da diretoria do Sindicato da In-
dústria de Cerâmica Vermelha do Rio 
Grande do Norte. 

Estiveram presentes o Pres. Terceiro 
de Melo, o vice Vargas Pessoa, Vinícius, 
Jeffeson Costa, Sérgio Carvalho, o exe-
cutivo Júlio Lourenço, o assessor João 
Hélio e Ciro de Melo.

Dentre os temas foram discutidos 
a apresentação da gestão e a avaliação 
do Inovacer.

açÕes do inovacer em pleno desenvolvimento

 curso sobre nr-10 

O curso sobre a Norma Regulamentadora-NR 10, pro-
movido pela ACEVALE com apoio da SEBRAE ocorreu na 
manhã do dia 21 de maio. 

O curso contou com a participação de colaboradores das 
Cerâmicas União, Itajá, Barro Vermelho, Progresso e cerâ-
mica do Gato, na sede da ACEVALE. 

23º encontro com os presidentes 
dos sindicatos de cerÂmica 
vermelha do nordeste

Durante o 47º Encontro Nacional da Indústria de 
Cerâmica Vermelha, ocorrido nos dias 30 à 1 de junho, 
aconteceu o 23º Encontro com os presidentes. O Pres. 
Pedro Terceiro de Melo esteve presente. Em pauta foi 
discutido o Programa Setorial da Qualidade de Blocos 
de Telhas Cerâmicas, foram apresentadas as atualizações 
dos projetos em andamento e outros assuntos gerais tra-
zidos pelas entidades filiadas ao SINDICER. 

Seguindo ações planejadas para o Núcleo de Inovação da Indústria Cerâ-
mica do RN, - INOVACER, nos dias 25 e 26 passados, o executivo do Sindi-
cer, Julio Lourenço, esteve na região do Seridó visitando as cerâmicas colhendo 
a adesão das empresas que demonstraram interesse em instalar energia solar 
em sua indústria. O diagnóstico que tem o subsídio de 100% do Sebrae, iden-
tificará as necessidades realizando um projeto individual, mas também dará 
subsídio para o projeto de uma usina para atender as empresas associadas. Nos 
próximos 15 dias duas equipes do Ctgás estarão visitando todas a empresas. 
Na oportunidade das visitas foi entregue o livro  sobre a reforma trabalhista, 
editado pelo próprio relator da reforma. Outra proposta da visita foi a de obter 
a adesão das empresas que irão participar da Feira ANFAMEC em agosto de 
2018, além de ouvir a todos sobre a gestão do Sindicato.

Promovido pelo LABEM (Laboratório de Estu-
dos Sobre a Madeira) do Departamento de Arquite-
tura da UFRN, com a participação dos pró-reitores 
de pós-graduação e pesquisa e o diretor do Centro 
de Tecnologia da UFRN, no dia 17 de maio, no 
Anfiteatro do CCET, ocorreu o I Simpósio Sobre 
o Estudo da Madeira em que dezesseis alunos da 
Escola Agrícola de Jundiaí, do ensino técnico rural 
da UFRN apresentam suas pesquisas no turno da 
tarde. Eles ganharam a “Medalha Cupim”, que é o 
incentivo da instituição pelos estudos desenvolvidos 
a partir das pesquisas e relatos de campo. O diretor 
Sérgio Carvalho, diretor do SINDICER e da CE-
RÂMICA PREMIUM, esteve no local para presti-
giar os alunos e suas pesquisas.

i seminÁrio de arranJos produtivos locais de base mineral 
e recursos minerais do rio Grande do norte

Na tarde do dia 6 de junho, no campus central do 
IFRN em Natal o presidente do SINDICER, Pedro 
Terceiro de Melo,  apresentou ações em gestão no setor 
de cerâmica vermelha. Falou sobre o programa Tijolo 

Legal e a iniciativa INOVACER. “Precisamos estreitar 
ao máximo esta relação entre a indústria e as acade-
mias, no sentido de que ambos obtenham resultados”, 
afirmou o presidente.  

iv encontro de inteGração institucional

No dia 25 de junho o  Laboratório de Estudos da Madeira (LA-
BEM), o Grupo de Estudos em Energia da Biomassa (GEEB) com 
o apoio da Pró Reitoria de Pós Graduação e da Escola Agrícola de 
Jundiaí-Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob 
a promoção do Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais e 
Inovacer do Sindicato da Indústria Cerâmica do RN, promoveram o 
IV ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO - UFRN, UFV, UFSJ, UFES, 
UFLA, UFSCAR, IPEF, APNE, FLORESCER CONSULTORIA.

Durante a programação a estudante 
Cynthia Patrícia de Sousa Santos apresenta-
rá sua dissertação intitulado: ESTUDO DO 
USO E VIABILIDADE ECONÔMICO-
-FINANCEIRA DO USO DA LENHA 
COMO FONTE DE ENERGIA, cujas 
amostras foram colhidas na Cerâmica T. 
Melo. O evento também é apoiado pelo Ino-
vacer, proposta do Sindicer/RN.

Cecília Oliveira/EAJ-UFRN

Cecília Oliveira/EAJ-UFRN

cynthia patrícia de sousa santos, estudante
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encontroencontro

sindicer-rn 
no 47º encontro nacional da indÚstria de 
cerÂmica vermelha em João pessoa/pb
encontro de laBoratórios, visita técnica, minicursos e outras 
atrações do evento servem de inspiração para comitiva potiguar

Durante os dias 29 de maio à 1 de 
junho, no Centro de Convenções em 
João Pessoa, Paraíba, ocorreu o 47º En-
contro Nacional da Indústria de Cerâ-
mica Vermelha. O evento reuniu  448 
pessoas em que 15 empresas represen-
tadas eram do Rio Grande do Norte. 

O evento contou com vasta pro-

gramação, começando no dia 29 com 
o 16º encontro de laboratórios do Se-
nai e no dia 30 de maio pela manhã 
com a 13ª Convenção Nordeste de 
Cerâmica Vermelha e o 23º Encon-
tro dos Presidentes dos Sindicatos de 
Cerâmica Vermelha do Nordeste, em 
que foram discutidos inovação, sus-

tentabilidade e mercado.
Segundo o presidente do Sindicer/

RN, Pedro Terceiro de Melo, “foi dis-
cutido muito a inovação; que hoje a 
gente sente a necessidade de se inovar 
nas empresas, e como a gente criou 
o núcleo de inovação aqui do estado 
(Inovacer), isso encaixou bem”. 

Outra questão relevante citada 
ainda pelo presidente Terceiro, foi a 
proposta de associativismo através das 
relações interpessoais: “houve a parti-
cipação de um número significativo 
de empresas. Isso cada vez mais chama 
a atenção de estarmos sempre juntos e 
trocando informações que, sem dúvi-
da nenhuma,  traz enriquecimento e 
cada um busca na experiência de cada 
um melhorar suas empresas”, disse.

O executivo do Sindicer potiguar, 
Julio Lourenço, também enfatizou a 
relevância da relação entre os direto-
res dizendo: “prova disso é que num 
encontro que tivemos recentemente 
foi reforçado que a gente precisa fazer 
mais encontros deles. Interação foi o 
mais importante”, reforçou.

Para Sérgio da Cerâmica Premium, 
a experiência da visita técnica à Cerâmi-
ca Salema, na capital paraibana, foi um 
dos momentos mais relevantes em sua 
experiência pessoal. “Foi um evento im-
portante que fez a gente conhecer outras 
empresas que são referência no setor”, 
disse, “eles abriram as portas da empresa 
para que a gente conhecesse a parte de 
produção, os fornos, a parte  de seca-
gem(...)  e eles tem uma grande varieda-
de de produtos para atender a todos os 
tipos de obras e serviços”, relatou Sérgio.

Durante as clínicas, espaço de pa-
lestras onde os ceramistas poderiam 
também tirar suas dúvidas, a preci-
ficação dos produtos cerâmicos em 
tempo de crise, as mudanças da Com-
pensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (CFEM), cria-
tividade na cerâmica vermelha, foram 
alguns dos temas discutidos. Os mini-
cursos também falavam sobre a atuali-
dade e emergencialidade de adaptação 
para novos mercados e consumidores 
mais exigentes, embora em tempos de 
readaptação a crise. 

O evento deu margem para no-
vos olhares às mudanças sustentáveis 
e de apreciação ao consumidor mo-
derno preocupado com os impactos 
ao meio ambiente.

pedro terceiro de melo, presidente do sindicer/rn
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prêmio

prêmio João de barro 
é concedido ao sindicato dos cerÂmicos do rn
a premiação ocorrida durante o 47º encontro nacional da indústria 
de cerâmica vermelha reconhece a operação tijolo legal 

O Sindicato dos Ceramistas do 
Rio Grande do Norte recebeu o prê-
mio João de Barro durante o 47º 
Encontro Nacional da Indústria de 
Cerâmica Vermelha, que ocorreu 
em João Pessoa. O prêmio criado 
pela Agência Nacional de Ceramis-

tas (ANICER) tem o objetivo de 
reconhecer personagens e projetos 
importantes para a inovação do país. 

Dividido em cinco categorias, 
que são elas: instituição, personalida-
de, cerâmica, fornecedor e ação sus-
tentável, o SINDICER foi contem-

plado na categoria “Instituição”, pela 
iniciativa na operação Tijolo Legal. 

A campanha, aprovada em 2016, 
é uma ação da Anicer em conjunto 
com o Instituto de Pesos e Medidas 
do estado (Ipem/RN), e tem objeti-
vo de fiscalizar e garantir o produto 

prêmio joão de Barro, arte produzida em cerâmica vermelha pela artista visual raise herculano

vargas soliz pessoa segurando o prêmio joão de Barro
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cerâmico de qualidade, auxiliando o 
ceramista no processo de legalidade 
de acordo com os padrões exigidos 
pelo Inmetro para tijolos, blocos, 
telhas e outros produtos cerâmicos, 
tendo as medições registradas no 
próprio produto, garantindo tam-
bém a segurança do consumidor e 
intimidando a concorrência desleal.

Na primeira etapa da campanha 
foram investigados 40 estabeleci-
mentos, sendo notificados como 
irregulares 37 deles. Isso revelou o 
sucesso da campanha, mas também 
a preocupação da necessidade de 
haver um processo eficaz no incen-
tivo à regularização da indústria, 
bem como a fiscalização com orien-
tação técnica ao produtor, distri-
buidor e consumidor. O Tijolo Le-
gal tornou-se pauta  como um pro-
grama de fiscalização da qualidade 
dos produtos de cerâmica vermelha 
a nível nacional.

O prêmio foi recebido em mãos 
pelo vice-presidente do sindicato, 
Vargas Soliz Pessoa.  “Foi muito gra-
tificante como presidente do  sindi-
cer à época ter lançado  um projeto 
que serviu de referência no Brasil”, 
disse Vargas. 

O prêmio feito de barro verme-
lho e emoldurado em madeira foi 
produzido pela artista visual Raise 
Herculano, de João Pessoa/PB. 



da Paraíba, em João Pessoa, informan-
do que ele havia passado no processo 
seletivo do curso de Artes Plásticas. Di-
vidido entre o dever e a paixão, ele con-
ta: “contra a tudo e a todos eu fui servir 
ao exército mesmo sendo universitário. 
Mesmo assim eu levava a argila, fazia 
esculturas e vendia pro pessoal. Saí do 
exército com, o que hoje seria equiva-
lente a R$ 10 mil reais”, disse.

O curso de artes não durou muito 
em sua caminhada, as ideologias não 
eram compatíveis com o estilo da vida 
militar e esse choque de interesses rou-
bou a alegria de permanecer na acade-
mia, o que veio bem a calhar com a ideia 
de um amigo que o aconselhou a vender 
sua arte no Rio de Janeiro. Sendo assim, 
Zaia é dispensado do exército e parte 
para a capital carioca. 

No Rio de Janeiro, ele localizou 
uma cerâmica que lhe fornecia a argila, 
onde pôde produzir suas primeiras es-
culturas. “A cerâmica eram duas horas 
a pé para chegar. As vezes eu ficava sem 
almoço, os peões da cerâmica é que 
dividiam a marmita comigo. Passava o 
dia sem comer, mas estava produzindo 
meus trabalhos e vendendo em Copa-
cabana e Ipanema”. 

Hoje as leis da venda e exposição de 
arte favorecem o artista de rua, entretan-
to, durante os anos 80 as regras legítimas 
regiam a arte através da indicação de 
um crítico. Esse documento assegurava 

ao artista o direito de vender ou expor 
seu produto.  A avaliação da arte de Zaia 
foi feito grande artista e escritor Walmir 
Ayala, em que abriu os caminhos para o 
seu trabalho.

Um dos funcionários da rede globo 
convidou-o para fazer o primeiro traba-
lho cenográfico no ano de 1982. Eles 
gostaram do trabalho e em seguida o 
convidaram para ser aderecista, mode-
lador, pintor, montando cenários, como 
os primeiros cenários do programa da 
Xuxa que foram executados por Zaia. 

Após seu tempo na globo, Zaia pas-
sou a ministrar oficinas, curso de artes, 
terapia ocupacional nos manicômios 
(pela Legião Brasileira de Assistência - 
LBA), aulas em bolsas de apoio à arte e 
ganhou pauta nos e jornais locais.

Mestre Zaia também se consagrou 
pela participação na construção de 
carros alegóricos das escolas de Samba 
como:  Beija-flor, Leão da Ilha, Portela; 
trabalhou fazendo maquete com Hans 
Donner, o criador do logotipo da Rede 
Globo, fez a escultura da novela Roque 
Santeiro, entre outros. Ainda traba-
lhou 5 anos para a BabyBrink, fábrica 
de brinquedos, em que seu trabalho 
ficou conhecido pela boneca da Sandy 
e as bonecas das Chiquititas. À convite, 
expôs no congresso nacional e deu inú-
meras entrevistas para  programas nacio-
nais, como o Programa do Jô.

Com a carreira decolando, ines-
peradamente Zaia decide regressar ao 
nordeste e abrir mão de seu emprego no 
projac e trabalhos ligados à cidade cario-
ca, para seguir com sua arte livre.

Em terras nordestinas, Zaia elege 
Natal como cidade-alvo para se estabe-
lecer. “Eu fiquei encantado com a bele-
za natural e o turismo que favorecia a 
minha arte”, conta. A argila utilizada é 
extraída na jazida de Recife e da Paraíba 
por conta da coloração clara que facilita 
na aparição dos detalhes da escultura.

Outra arte que o Zaia está desenvol-
vendo é a construção do Castelo Mestre 
Zaia, que é um museu de artes plásticas 
cujo objetivo é contar sua trajetória em 
uma exposição divertida e emocionante 
dentro da capital potiguar. 

Mestre Zaia expressa a valorização 
sobre sua arte: “eu consigo fazer esse 
trabalho belíssimo que todo mundo 
admira que é o trabalho difícil de re-
tratar as pessoas(...) Toda a minha vida, 
dedicada à arte.”

a arte da arGila  
para além das Galerias

Nascido nas margens do Rio Para-
íba, natural de Pilar (PB), Izaías Alves 
da Costa, 60 anos, mais popularmente 
conhecido como “Mestre Zaia” é radi-
cado há 25 anos na capital potiguar. 

Pai de seis filhos e esperando a sé-
tima, Mestre Zaia me convida a sentar 
em um dos bancos de madeira que 
ficam em frente a sua pequena stand 
de vendas no Vilarte, shopping de ar-
tesanato, localizado em Ponta Negra, 
Zona Sul de Natal.

 Filho de pais analfabetos, Zaia 
conta a dura vida que levou até o re-
conhecimento de seu trabalho. Pergun-
tei-o sobre como ele se interessou pela 
argila, ao que respondeu: “A argila que 
surgiu na minha frente, nas minhas 

mãos, porque meus pais não tinham 
condições de comprar um brinquedo. 
Éramos em 14 filhos e a gente ia tomar 
banho no rio, pegava a argila e levava 
para casa para fazer nossos brinque-
dos”, conta. Com gestos simples nas 
mãos, Zaia também revelou o sucesso 
de seu trabalho quando ainda estava 
na escola, aos 7 anos, “eu levava meus 
brinquedos na escola e trocava por lan-
che com os “riquinhos” lá. Os ricos le-
vavam os lanches porque não queriam 
comer a merenda escolar. Aí eu tam-
bém já cansado da merenda eu levava 
meus brinquedos e trocava. E eles ado-
ravam!”, recordou. Ao surgir tamanha 
repercussão os professores do pequeno 
Zaia chamaram seus pais à escola para 

falar sobre seu futuro nas artes e indica-
ram a Escola de Artes em Recife (PE), 
entretanto, não cogitaram a ideia por 
motivos de recursos financeiros limita-
dos, já que sua mãe era doméstica e seu 
pai era da rede ferroviária. 

Aos 13 anos, morando em Itabaia-
na (PB), os irmãos de Zaia abandonam 
o esculturismo, porém Zaia seguiu re-
plicando imagens e aprimorando seus 
conhecimentos. Ele lembra que cons-
truiu o busto (imagem de cabeça, pes-
coço até a altura do colo) do diretor de 
sua escola. Aos 18 anos o Mestre das 
esculturas foi convocado pelo exérci-
to brasileiro para servir, em paralelo a 
convocação também veio o resultado 
do vestibular da Universidade Federal 
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novo olhar

esculturista mestre 
zaia ganha fama no 
país e elege natal 
para consagrar o fim 
de sua carreira
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novo olhar

mestre zaia apresenta seu traBalho ao púBlico
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compartilharcoluna economia e mercado 

Caros leitores, esta é a primeira edição da coluna Economia e Mercado da Revista 
Argila. Em todas as edições traremos dados econômicos do interesse dos empresários 
e profissionais da indústria, comércio e serviços. Boa leitura. 
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Jô lopes
jornalista, especialista em jornalismo 
econômico e empresarial
jornalismo@noticiasdenatal.online 
www.noticiasdenatal.online 

preços 
No Brasil, neste trimestre, o Índice 

de Preços ao Consumidor (IPCA) deve-
rá refletir os efeitos da paralisação dos 
caminhoneiros.  

 

produção 
A produção industrial ainda deve-

rá mostrar forte retração, enquanto o 
IPCA reportar forte elevação dos preços 
em vários segmentos produtivos, inclu-
sive no setor cerâmico.  

 

inflação 
A inflação deve seguir pressionada 

também em função da greve dos cami-
nhoneiros e do acionamento da ban-
deira vermelha nível dois nas contas de 
energia elétrica.  

 

pib 
Analistas ouvidos pelo relatório Fo-

cus do Banco Central mantiveram em 
1,55% a previsão de crescimento do 
PIB para este ano. 

 

Juros 
Os analistas do mercado financeiro também 

mantiveram em 6,50% ao ano a previsão para 
a taxa básica de juros da economia, a Selic, ao 
final de 2018. Com isso, o mercado estima que 
a taxa de juros fique estável no atual patamar. 

 

confiança 
Os desdobramentos econômicos e políti-

cos da greve também levaram ao recuo do Ín-
dice de Confiança Empresarial (ICE) em 1,9 
pontos em junho.  

 

fGv 
Os dados são do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), e consolida os índices de confiança 
dos quatro setores cobertos pelas sondagens 
empresariais produzidas pela entidade: In-
dústria, Serviços, Comércio e Construção. 

 

2019 
Para o próximo ano, os economistas estão 

otimistas, e mantiveram a previsão de inflação 
em 4,1% e em 4% para 2020 e 2021. 
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deu certodeu certo

a histÓria da cerÂmica bela vista na 

“capital da telha”
Localizada na região do Seridó do 

Rio Grande do Norte, o município 
de Parelhas possui em torno de 21 
mil habitantes e uma caatinga mar-
cada pelo sol e o clima semi-árido, o 
que tornou o cenário favorável para 
a indústria cerâmica, onde Parelhas é 
o maior produtor de telha do estado 
potiguar sendo considerada a “capi-
tal da telha”; Um desses ceramistas é 
o Francildo Francisco da Silva, mais 
conhecido como “Cicido”, dono da 
Cerâmica Bela Vista. 

Nascido e residente de Parelhas, 
Cicido teve a infância marcada pelo 
trabalho na roça: “desde pequeno aju-
dei a família na lida com os animais 

e na roça, sempre acompanhava meus 
pais, de quem sinto muita saudade”, 
disse. Apesar das responsabilidades, foi 
uma criança que desfrutou da compa-
nhia de seus amigos e de brinquedos 
improvisados como “roladeira”, brin-
quedo feito com latas de querosene, 
por exemplo. Uma das preocupações 
de seus pais era para que estudasse. 
Seu sonho era aprender a mexer em 
máquinas e conseguiu realizá-lo. 

Apesar de começar sua carreira 
muito cedo, aos 18 anos Cicido enca-
rou o mercado de trabalho: “comecei a 
trabalhar como funcionário, queria ga-
nhar meu dinheiro e na época era o que 
tinha para trabalhar”, disse, “ Como 

sou curioso, logo aprendi muita coisa 
na empresa. Mecânica, solda e etc”. Sua 
persistência e otimismo foram desafia-
dos em diversas ocasiões, já que o ce-
nário dos anos 80 era crítico, “as coisas 
não andavam boas na empresa que eu 
trabalhava. Salários atrasados, muito 
trabalho acumulado e atribuído a mim 
e um clima pesado”. Aliado ao conse-
lho e encorajamento de alguns colegas, 
o jovem funcionário percebeu que esse 
era o pontapé que precisava para iniciar 
seu próprio negócio: “primeiro arren-
dei uma que estava sem funcionar e de-
pois consegui montar uma pequena es-
trutura ao qual fui aperfeiçoando com 
o tempo”, contou Cicido.

de funcionário à patrão, cicido revela a saga de luta, apoio familiar e fé

donos da cerâmica Bela vista, e herdeiros. da esquerda para direita: fernanda, cicido, marlene e fagner

Assim como todo começo de car-
reira, os obstáculos eram recorrentes, 
“no começo foi sempre difícil, fazia 
de tudo e assim ia aprendendo, era 
uma época bem sofrida, mais sempre 
perseverando”, disse Cicido revelando 
sua mais autêntica característica de 
força e resiliência. Sua base para tanta 
coragem? A família, em que teve a fi-
gura expressiva desse começo por seu 
pai, Francisco Marcelino, que faleceu 
antes de ver a estrutura da Cerâmica 
Bela Vista na atual conjuntura; e a fé, 
“sou muito devoto de Frei Damião, 
sempre que estou em um momento 
que necessite de reflexão penso nele. 
Para mim, um exemplo de conduta e 
amor ao próximo”, revelou.

Aos poucos a Cerâmica Bela Vista 
foi paulatinamente ganhando forma e 
angariando novos espaços no mercado 
da indústria de cerâmica vermelha do 
estado. Parcerias foram feitas e medidas 
tomadas foram se alinhando até chegar 
ao que se existe hoje, uma empresa com 
48 funcionários diretos e muitas ideias 
sendo postas em prática. À esse sucesso 
Cicido dedica à Deus e grande parte à 
sua família: “minha esposa me ajuda 
sempre que possível. Tenho uma irmã, 
Francinilde, ela que trabalha comigo 
desde o princípio e há alguns anos meu 
irmão Francisco e meu sobrinho Flau-
ber também nos acompanham”. 

Casado com Marlene e pai de  
Fagner (20) e Fernanda (14), Cicido 
revela ter a mesma preocupação com a 

educação de seus filhos como seu pai 
teve da sua: “ meus filhos, faço ques-
tão que estudem!”, disse convicto. 

Apesar da convicção de que o traba-
lho feito na cerâmica tem um retorno 
satisfatório, em detrimento da crise e a 
diminuição da especulação imobiliária 
o empresário diz-se por vezes se sentir 
desanimado. Seu objetivo é investir na 
implementação de novas tecnologias, 

mas infelizmente o alto custo tem tor-
nado isso impossível. Entretanto, ainda 
assim, Cicido nos anima com os mais 
sinceros votos de esperança para o setor: 
“espero que o mercado reaja para adqui-
rirmos uma melhor estabilidade finan-
ceira e assim investir cada vez mais em 
novas tecnologias, para produzir mais e 
melhor, visando a satisfação dos nossos 
clientes”, falou-nos. 
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ações do inovacer

encontro integração, mostra

47º encontro nacional da indústria 
de cerâmica vermelha em joão pessoa/pB

encontro integração institucional eaj/ufrn

mostra técnica inovacer

artiGo

academia, empresa e colaborador: 
o tripé sustentado pela educação

Fortalecer o segmento da indús-
tria da construção com foco na ce-
râmica vermelha do Rio Grande do 
Norte, através da inovação na melho-
ria em gestão, processo produtivo e  
qualidade do produto é importante 
entender o grau de mudança nela en-
volvida. Alcançar a competitividade 
respeitando critérios de sustentabili-
dade é passar a atuar no seu principal 
determinante, a produtividade, cujas 
ações têm origem em duas fontes: na 
empresa, fruto de estratégias e ações 
na operação; e no ambiente externo à 
sua operação, cujas decisões não par-
tem do empresariado. 

Quanto à empresa vale ressaltar as 
inovações de processo e as inovações orga-
nizacionais, ambas voltadas a redução 
dos custos, eficiência na produção e 
distribuição de organizações internas. 
A primeira difere quanto ao tipo de 
atividade tais como: implementação 
de novos equipamentos, softwares, 
técnicas e/ou procedimento; a segun-
da, trata-se primordialmente a pessoas 
e a organização de trabalho cuja com-
petitividade com sustentabilidade, 
fatores chaves devem ser respeitados 

em foco de atuação considerando as 
oportunidades e ameaças. 

Na base de tudo tem a educação, 
principal insumo para os negócios. 
Buscar competência na indústria é 
buscar a produtividade do trabalho. 
Equipes educadas, bem informadas, 
utilizam melhor os equipamentos, 
criam soluções para os problemas, 
adaptam processos de produtos, de-
senvolvem e implementam inovação.

No entanto a qualidade da edu-
cação brasileira não corresponde às 
principais necessidades dos colabo-
radores. O resultado, em termos de 
qualidade de aprendizagem, não está 
de acordo com o volume de recursos 
investidos na área que possa servir di-
retamente à indústria. 

Por isso o Inovacer em suas pri-
meiras reuniões convidou institui-
ções, entre elas a academia, deten-
tora do conhecimento teórico que 
em comum acordo junto a empresa 
tenta criar processos teórico-práticos, 
criando uma nova cultura. O obje-
tivo é criar uma geração com novas 
formas de compreensão de trabalho, 
estimulando a oferta de ensino pro-

fissional com a demanda da indústria 
promovendo e ampliando novos ne-
gócios, novas competências e novo 
modelo de liderança, ou seja, uma 
mudança cultural no setor. 

A grande questão a ser discutida 
é a necessidade de reforçar a tríade 
ACADEMIA, EMPRESA e COLA-
BORADOR para a mudança de no-
vos conceitos, na qual a inovação está 
ligada a essa mudança de cultura, so-
bretudo em relação a difusão do co-
nhecimento aos colaboradores que são 
os agentes diretos da indústria. 

O modelo que se propõe é chegar-
mos ao fortalecimento do segmento 
da  produção focado na cerâmica ver-
melha, a partir da inovação tecnológi-
ca de produtos e processos, com trei-
namentos buscando o aprimoramento 
contínuo da gestão empresarial e de 
produção com responsabilidade socio-
ambiental e desenvolvimento susten-
tável. O desenvolvimento e melhora-
mento de novos produtos, só será efi-
caz através do diálogo e prática entre 
academia e indústria com propostas 
objetivas e metas claras na difusão do 
ensino e preparação educacional.

João hélio
assessor técnico do senai
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