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RESUMO 

Este trabalho pretende contribuir para a formulação de um plano de ação integrado, com vistas à retomada da 
produção de revestimentos cerâmicos no Estado do Rio de Janeiro, fornecendo subsídios para implantação d8 um 
pólo cerâmico neste Estado. O Estado do Rio de Janeiro apresenta as melhores e mais favoráveis condições 
estratégicas, onde destacamos: (a) segunda economia do Brasil, com 14,9 milhões de consumidores; (b) renda per 
capita 50% acima da média nacional; (c) mão-de-obra qualificada; (d) maior produtor de gás e petróleo do país; (e) 
infra-estrutura logística que permite fácil acesso aos maiores mercados mundiais; (f) avançados parques 
tecnológicos e grande concentração de centros de pesquisa de renome internacional, tornando-o , assim com 
condições privilegiadas para implantação de empreendimentos de revestimentos cerâmicos. São apresentados dados , 
de disponibilidade e potencialidade das principais matérias primas cerâmicas: argilas plásticas, areia industrial, 
calcário, caulim, feldspato , nefelina sienito, dentre outras. São avaliados as condições de infra-estrutura de apoio, 
integração logística, incentivos governamentais, disponibilidade de matérias-primas e gás natural, mercado local e 
mão-de-obra qualificada .. É feita uma avaliação do potencial para instalação e ampliação de empreendimentos na 
cadeia produtiva mínero-cerâmico no Estado do Rio de Janeiro. 

PALA VRAS-CHA YES: Revestimentos cerâmicos, matérias-primas cerâmicas, Rio de Janeiro. 

ABSTRACT 

This work intends to contribute for the planning of an integrated plan of action aiming at the tile production retaking 
in Rio de Janeiro. This State presents favorable and strategic conditions, such as: (a) Brazilian second economy, 
with 14,9 million consumers; (b) individual income 50% over lhe national average; (c) qualified workforce; (d) 
largest o ii and gas producer in lhe country; (e) logistics infrastructure which allows easier access to the biggest 
world markets ; (f) advanced technological parks and large concentration centers for research intemationally known, 
turning it into the place with privileged conditions for the implementation of ceramics tile businesses. Some data 
about availability and potential ofthe main raw material are presented: plastic clay, industrial sand, calcareous rock, 
kaolin, feldspato, sienito nefelina, among others. Supporting infrastructure conditions were analyzed, as well as 
logistics integration, governmental incentives, raw materiais and natural gas availability, local market and workforce 
and the potential for the establishment and magnifying of enterprises in the mineral-ceramics productive chain in the 
State of Rio de Janeiro . 

Key-words: Ceramics Tile, Ceramics Raw Materiais, Rio de Janeiro 
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1- INTRODUÇÃO 

A cerâmica de revestimento constitui um segmento da indústria de transformação, inserido no ramo de minerais 
não-metálicos, tendo como atividade a produção de uma variedade de produtos destinados ao revestimento de pisos 
e paredes. Representa, ao lado da cerâmica vermelha, louças, cal e vidro, uma cadeia produtiva que compõe o 
complexo industrial de materiais de construção. Conceitualmente, pode-se definir a cerâmica como qualquer 
material inorgânico, não-metálico, obtido geralmente após tratamento térmico em temperaturas elevadas. 

São várias as matérias-primas das quais se podem produzir artigos cerâm1cos., sendo as de maior aplicação 
industrial a argila, o caulim, o quartzo, o feldspato, o filito, o talco, a calcita, a dolomita, a magnesita, a cromita, a 
bauxita, a grafita e a zirconita. 

Como o setor cerâmico é muito amplo e heterogêneo, engloba vános subsetores, com características bem 
individualizadas e com níveis de avanço tecnológico distintos. Associação Brasileira de Cerâmica (ABC) apresenta 
uma subdivisão muito empregada pelo setor, compreendendo os seguintes segmentos: 

a) cerâmica vermelha (ou estrutural), formada em gera pelas olarias e fábricas de louças de barro; compreende os 
produtos que apresentam cor vermelha após a queima: tijolos, telhas, manilhas, filtros, talhas, potes, moringas, 
vasos; 

b) cerâmica branca, compreendendo os produtos fabricados com base em massas de argilas cauliníticas, quartzo e 
fundente, e que apresentam cor clara após a queima. Por ser muito diversificado, este subsetor é subdividido em: -
louça sanitária (algumas classificações consideram-na um subsetor à parte) ; - louça de mesa porcelana, 
faiança);isoladores elétricos; cerâmica técnica e cerâmica artística; 

c) de revestimentos cerâtmcos, que compreendem a produção de matenats usados na construção civil para 
revestimento de paredes, pisos e bancadas, tais como azulejos, placas ou ladrilhos para piso e pastilhas; e 

d) de materiais refratários e isolantes térmicos, muito utilizados na siderurgia, fabricação de vidros e dos próprios 
revestimentos cerâmicos. 

Atualmente, as possibilidades de emprego de materiais cerâmicos ampliaram-se de forma espetacular, indo de 
utensílios domésticos a isolantes elétricos. A fabricação de revestimentos para a construção civil, tais como azulejos, 
ladrilhos, pastilhas e placas, é apenas uma das diversas atividades que têm como finalidade a produção de materiais 
cerâmicos. 

2- PANORAMA NACIONAL 

Sendo atualmente o segundo maior consumidor mundial de revestimentos cerâmicos, o Brasil conta com cerca de 94 
empresas ativas, e 117 plantas industriais, com capacidade instalada para produzir 651 milhões de m2 de 
revestimentos cerâmicos.São responsáveis pela manutenção de 25 mil empregos diretos e aproximadamente 250 mil 
indiretos em toda cadeia produtiva., segundo dados de 2004 da Anfacer- Associação Nacion ai dos Fabricantes de 
Cerâmica para Revestimentos (ANFACER). 

As empresas são em sua quase totalidade de propriedade de capital nacional e de pequeno, médio e grande porte. 
Apesar de existirem empresas com registro da década 50, o estímulo à construção civil ampliou a demanda por 
produtos cerâmicos de revestimento, resultando, nas décadas de 60 e 70, surgimento de inúmeras novas empresas. 
Este movimento prossegue nos anos 80, com novas empresas surgindo e passando a ocupar posições de liderança. 

A maior parte da produção nacional (cerca de 90%) concentra-se nas regiões Sul e Sudeste em quatro pólos 
principais: o pólo de Criciúma (SC), abrangendo Tubarão, Urussanga e Imbituba; o pólo da Grande São Paulo, onde 
se destacam as cidades de Diadema, São Caetano do Sul , Suzano e Jundiaí; o pólo de Mogi-Guaçu (SP); e o pólo de 
Cordeirópoles e Santa Gertrudes (SP). 
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3- A INDÚSTRIA FLUMINENSE 

Durantes muitos anos a Kablin do Rio de Janeiro, era a única fabrica de cerâmica, produzindo azulejos no Brasil. 
Fundada pelo Visconde de Moraes com o nome de Manufatura Nacional de Porcelanas (MNP), produzia azulejos, 
louças sanitárias e isoladores de porcelana. Na segunda década do século 20 al em da MNP funcionavam mais duas 
outras fábricas de cerâmica branca, Tinoco Machado e C ia (Pedro II) e a Companhia Cerâmicas Brasileiras (CNP), 
ambas também localizadas no Estado do Rio de Janeiro, produzindo os mesmos produtos. 

Todas estas fábricas eram, supridas por matérias primas cerâmicas (feldspato, caulim,argilas "ball clay ", dolomita, 
calcita, dentre outras) existentes no Estado do Rio de Janeiro, inicialmente fornecidos por fazendeiros e sitiantes das 
proximidades. Havia uma grande variação nas características das matérias primas, criando com isso dificuldade em 
manter um mesmo padrão do produto. As cerâmicas acabaram por sentir necessidade de fazer a sua própria 
mineração , algumas se expandiram chegando a fornecer a terceiros. 

A partir da década de 60, a Kablin e as demais foram perdendo mercado na fabricação de materiais cerâmicos para 
novas fúbricas que foram sendo instaladas, com tecnologias modernas, nos estados do Paraná, Santa Catarina e São 
Paulo. A partir daí o Brasil passou a ocupar uma posição de destaque no cenário mundial como grande produtor de 
materiais cerümicos (louças sanitárias- 3" lugar, revest imentos cerâmicos- 4" lugar, dentre outros). 

3.1- lnsumos Minerais- Disponibilidade no Estado do Rio de Janeiro 

O Estado do Rio de Janeiro ainda possui grandes reservas minerais das matérias primas para indústria cerâmica. A 
argila ball clay vem sendo explotada no município de Silva Jardim, região da Baixada Litoranêas por uma empresa 
do grupo Eliane Revestimentos Cerâmica Ltda (um dos maiores produtores de revestimentos cerâmicos do Brasil). 
O feldspato deverá ser produzido, a partir de areia feldspática no município de Seropédica e a nefelina sienito 
(substituto de feldspato) será explotado no município de Duque de Caxias, na região Metropolitana do Estado. 

Apresentamos na Tabela I uma estimativa das disponibilidades dos minerais industriais existentes no Estado do Rio 
de Janeiro com bases em dados do Anuário Mineral Brasileiro, de 2006 do Departamento Nacional de Produção 
Mineral. 

Tabela I 

Reservas (t) 
Substância Mineral 

Medida Inferida Indicada Lavravél 
Argila Comum 72.149.274 32.483.822 6.171.648 8.566.7456 
Argila Plastica 115872 4493200 - 3.687.257 

Argila Refrataria 15S2877 - - 1.582.877 
Areia Industrial 17575472 5457312 697261 1.717.7155 

Calcário (rochas) 1.920.250.273 521.616.469 51.500.005 2.017.508.719 
Caulim 229.436 28.672 - 229.436 

Doi omita 30.739.667 493.794 600.000 29.316.838 
Feldspato 75.171.215 772.303 10.000 75.933.518 

Quartzito Industrial 40.197.264 14.610.000 - 40.197.264 
Leucita e Nefelina-Sienito 28.9S 1.231 5.720.000 25.44S.OOO 34.326.231 

Tu tal 
AMB, 2006 

3.2 - Mercado Consumidor 

O Rio de Janeiro é um estado multivocacionado e de grandes potencialidades econmmcas. Suas vantagens 
locacionais favorecem o desenvolvimento, espontâneo ou induzido, de pólos e setores econômicos, com os 
conseqüentes benefícios da economia de aglomeração. O desenvolvimento de novos produtos cerâmicos de maior 
valor de agregado é de fundamental importância para o crescimento das indústrias de revestimento cerâmico 
localizadas em diversas regiões do Estado. 
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4- LOCALIZAÇÃO ESTRA TÉGlCA E PERFIL ECONÔMICO COMPETITIVO 

Centro político, turístico, cultural e esportivo do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro está localizado na região mais 
rica e dinâmica do país, a Região Sudeste. Cerca de 67% do PIB nacional se concentra em um raio de 500 km, a 
partir da sua capital, que tem fácil acesso aos 209 milhões de habitantes do Mercosul, maior mercado latino
americano. 

Apesar de representar apenas 0,5% do território nacional, abriga 8,5% da população brasileira, resultando em um 
dos maiores índices de densidade demográfica e na maior taxa de urbanização do país - 96% de sua população 
residem em áreas urbanas. O Estado do Rio de Janeiro possui uma das maiores concentrações de Centros de 
Formação Técnico profissional, universitária e de pesquisa e desenvolvimento do País. Possui, ainda, a mão-de-obra 
mais escolarizada e concentra, em sua capital, o maior número de universidades e centros de pesquisa do país. 

Conta com um invejável sistema de infra-estrutura viária, portuária e aeroportuária, o que permite acesso rápido e 
eficiente não só ao mercado nacional, como também a toda América Latina e ao resto do mundo. 

Estado do Rio de Janeiro 

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES 

Fonte: CODIN, 2005 

--ctoo._ . ., ... _"o.~ 
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Possuindo quase 90% das reservas comprovadas de petróleo do País, o Estado é também o maior produtor, com um 
volume aluai de 1,5 milhões de barris de petróleo/dia, equivalente a 83,2% da produção nacional. Com cerca de 40% 
das reservas de gás natural do país, a bacia de Campos responde, no momento, por 40% da produção nacional de 
gás, atendendo os Estados vizinhos de São Paulo e Minas Gerais e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
principalmente. 
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ESiado do Rio~ Jatelro 

REDE OE GÁS PETROIIRÁS / CEG 

Fonte: CODIN, 2005 
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Conectado ao sistema de FURNAS, o fornecimento de energia elétrica no Estado é feito pelas concessionárias de 
capital privado (LIGHT, AMPLA e CENF). Os maciços investimentos das empresas privadas em novas tecnologias, 
equipamentos e na qualificação da mão-de-obra, garantem segurança na prestação destes serviços ao consumidor. O 
Rio de Janeiro é também o único Estado brasileiro produtor de energia nuclear. 

Est-doRiocle-o 
SISTEMAS FURNAS I CER.J/LIOHT 

Fonte:CODIN, 2005 
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5 - INCENTIVOS PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

Os incentivos aqui mencionados possuem a seguinte distinção: incentivos financeiros - adotados no âmbito do 
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES (Tabela li) e incentivos fiscais. Os incentivos 
financeiros devem ser compreendidos, fundamentalmente, como ações adotadas pelo governo estadual, destinadas à 
formação de capital de giro das empresas que vierem desenvolver a implantação, expansão ou relocalização de 
unidades industriais por meio de investimentos em ativo imobilizado. No tocante aos incentivos fiscais, as principais 
práticas observadas dizem respeito aos seguintes benefícios relacionados no âmbito do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços - ICMS: a) isenção e redução das alíquotas para detem1inado período de tempo; b) 
diferimento do ICMS, isto é recolhimento postergado do tributo; c) recolhimento do lCMS por estimativa, em geral 
concedido às micro e pequenas empresas; d) isenção e redução do tributo para produtos específicos. 

No âmbito dos incentivos financeiros foram relacionados 27 programas FUNDES, distribuídos em três categorias 
para enquadramento dos investimentos que são as seguintes: programas genéricos, setoriais e regionais. Como 
exemplo de programa genérico encontra-se o Riolnvest. Este programa caracteriza-se pela ausência de uma 
formatação pré-definida de benefícios, sendo os mesmos fixados de acordo com cada projeto. 

Os programas setoriais, a exemplo do RioPetróleo, dedicam-se a fomentar determinados setores com efetiva 
potencialidade de crescimento, a partir de vantagens competitivas naturais ou geográficas existentes no Estado. 
Dessa forma, os programas setoriais funcionam como verdadeiros catalisadores dos investimentos privados, 
conjugando a maior quantidade possível de elementos de atração, tais como: incentivos financeiros, oferta de 
terrenos e infra-estrutura.treinamento e capacitação tecnológica, acesso a matérias primas e outras facilidades 
logísticas. 

Por fim os programas regionais visam impulsionar as regiões geográficas mais carentes do processo de 
desenvolvimento no Estado. Estes programas compreendem a adoção de incentivos elevados às atividades com 
maior potencial de desenvolvimento, localizadas nos municípios incluídos nas Regiões Norte e Noroeste do Estado 
- Rio Norte Noroeste, bem como naqueles pertencentes ao Programa Comunidade Solidária - RioSolidário. 



VALOR TOTAL 
PROGRAMAS EMIJriR 

DO Fl:-iANCL-\ME:-iTO 

L GENÉRICOS 

RIOINVEST A NEGOCIAR 

RIOI::\DÚSTRJA I 00% 11\'V. FIXO 

RIOTEC::\OLOGIA (I) Até 200~ ó I:\ 'V. FIXO (2) 

RIOINFRA Até 100% I\ V. FIXO 

RIOECOPÓLO (31 Até 200% lN V. FIXO 

II. SETORIAIS 

RIOPLAST 100% INV. FIXO 

RIOTÉXTIL IDE'\! 

RIOPEÇAS IDE'\! 

RIOPETRÓLEO IDEM 

RIOFAR.\1ACOS 

FABRICAÇÃO DE GENÉRICO S 200% INV. FIXO 

DEMA IS PROJETOS I 00% INV. FIXO 

RIOTELECOM 200% I\ V . FIXO 

RIOMÓVEIS 200% INV . FIXO 

RIOMETAL 100% INV. FIXO 

RIO INFO 200% INV . FIXO 

RIOAEROTEC 200%, INV. FIXO 

RIOMÚS ICA (4) 

III. REGIONAIS 

RIONORTE-NOROESTE 

SETORES PRIORITÁRIOS (5) 200% 11'<'\i. FIXO 

DEMAIS SETORES 100% INV. FIXO 

RIOSOLIDÁRIO (6) 100% INV. FIXO 

PRÓ SEPETIBA 150% INV. FIXO 

MOEDA VERDE- CULTJV AR ORGÀNICO Até 100% Orçamento 

IV. Ol.JfRO S 

RIOPORTOS 

Até 9,0% das importações 

Até 10,8% das irnponações 

Tabela II 

FIJ!IiDO DE DESENVOLVIMENTO ECO;\'Ô:\HCO E SOCIAL - Fl:~DES 
CARTEIRA DE PROGRAMAS 

VALOR Ll'\IITE DAS PARCE L-\S VALOR LI'\IITE DOS PRAZOS 

%DO % DOICMS 
FATURA'\IENTO INCRDIE:-iTAL 

CTIUZAÇÃO CARÊ:-iCIA AMORTIZAÇ..\0 

A::\EGOCIAR A NEGOCIAR A NEGOCIAR A ::\EGOCIAR A ::\EGOCI.-\R 

9,0 % r fat. 60,0 ~ó 60 MESES 60 MESES 60 '\lES ES 

IDEM IDE'\! IDEM 60MESES 60 '\lESES 

IDEM IDEM IDE'\ I 60 '\lESES 60 '\lESES 

IDE'\! IDE'\! IDEM 84 MESES 60 '\IESES 

9,0% r fat. 60,0 ~ó 60 '\lESES 60MESES 60MES ES 

IDEM IDEM IDEM IDEM IDE'\! 

IDE.'v! IDEM IDEM IDE'\1 IDE'\! 

IDE'\! ~E'\_1 ___ IDE.lvl IDEM IDEM 
- --- --- - -

9,0% r fat. 60,0% 84 MESES 60 MESE S 60 M ESES 

IDEM IDEM 60 :VIESES IDEM IDEM 

IDEM IDEM IDE'\! IDEM IDE :v! 

7,0% r fat. IDEM IDEM IDEM IDE'\1 

9,0% r f,.. IDEM IDEM IDEM IDE'\! 

9,0% r fat. ID EM IDEM IDE :VI IDE'\! 

10,0 % r fat. IDE'\! 84 MESES 84MESES 8Hv!ESES 

50,0 % 120 M ESES 120 MESES 120 '\lES ES 

9,0% r fat. 60,0 % 84 MESES 84 MESES 60 MESES 

IDE..\4 IDEM 60 MESES 60 MESES 60MESES 

6,0% r fat. IDEM 60 MESES 60MESES 60MESES 

9,00/o r fat. IDEM 84MESES 84 MESES 84 MESES 

Conforme cronograma 60 MESES 60 MESES (7) Conforme cronogr:~.ma 

36 MESES 36 M ESES 36 '\lESES 

60 MESES 60 MESES 120 MESES 

E:'iCARGOS 

.rt;ROS FLA T - FEE (8) 

Ai'\EGOCIAR 1% DE CADA PARCELA 

7,5'% aa IDEM 

6,0 ~-~ aa IDEM 

6,0 ~ ó aa IDE'\ I 

6.0 ~Q aa IDEM 

6.0~ ó aa 1% DE CADA PARCELA 

IDEM IDE'\! 

IDE'\! IDE'\! 

!DE'\! IDEM 

6. 0~ ó aa I% DE CADA PAR CELA 

IDE'\ I IDEM 

IDE'\! IDE'\ I 

IDE'\! IDEM 

IDEM IDEM 

IDE'\! IDE;\! 

IDEM IDEM 

IDE'\! IDE:VI 

6.0% aa 1% DE CADA PARCELA 

6,0% aa IDEM 

6 , 0~0 aa IDE'\ I 

6.0%.~ :la IDEM 

2,0% aa IDEM 

6,0~-~ a~ 1% DE CADA PARCELA 

6 : 0~-'Ó aa IDEM 

Cc 

~ 
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6- CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de estudos com vistas à elaboração de um Plano de Ação para implantação de Pólo de 
revestimentos cerâmicos no Estado do Rio de Janeiro visa sistematizar os esforços de atração de investimentos e de 
fomento à atividade industrial de modo a alinhar seus resultados à política de desenvolvimento praticada pelo 
Governo. 

O Plano compõe-se de três macro-etapas: identificação de potencialidades regionais, formulação de uma estratégia 
de atração de investimentos a partir da sistematização dos fatores locacionais relevantes nas diferentes decisões de 
investimento e seus graus de aderência às potencialidades regionais. 

As considerações a seguir são importante ao futuro Pólo de Produção de Cerâmica de Revestimentos: 

~ O Brasil conquistou uma posição privilegiada no mercado internacional de revestimentos cerâmicos; 

~ Grande tradição e disponibilidade real ou potencial de produção de minerais industriais; 

~ Estruturas de gestão de fomento mineral e industrial; 

~ Apresentação de avanços em infra-estutura e negócios logísticos e de distribuição; 

~ A proximidade estratégica a novos espaços no mercado nacional e internacional e a presença de núcleos 
cerâmicos são fatores que podem decidir a escolha de uma localização; 

);;> Redução dos desequilíbrios sócios económicos inter regionais através do desenvolvimento de pólos 
industriais no interior do estado gerando emprego renda e a conseqüente redução do êxodo rural; 

~ Conjugação de vantagens competitivas - forte empreendedorismo regional, infra-estrutura de apoio, 
subsídios e facilidades fiscais, integração logística, infra-estrutura educacional e tecnológica, qualidade de 
recursos humanos, afinidade com demandas especificas, presença de núcleos industriais, eficiência de 
programas e políticas publicas. (ABC/CBPM, 2006). 
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