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APRESENTAÇÃO

Este documento tem por objetivo informar sobre as principais 
ações da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para 
Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres – ANFACER, 
durante o período de abril de 2014 a março de 2016.

O conjunto de atividades realizadas durante essa gestão foi pautado 
pelos princípios estatutários que regem a Entidade, mantendo a 
visão estratégica que vem norteando suas ações na última década 
e, pelas diretrizes emanadas de seu Conselho de Administração. 
As inúmeras iniciativas desenvolvidas pela ANFACER no exercício, 
reafirmam o seu compromisso primordial com a ampliação de 
mercados, com a melhoria da competitividade e criação de valor 
no setor cerâmico brasileiro.

Cumpre destacar três conquistas que entendemos 
relevantes no período: 

1.  A conformidade técnica dos produtos cerâmicos, face a sua 
importância tanto para garantir uma oferta de produtos de 
qualidade ao consumidor final como no combate a concorrência 
desleal, compromisso esse que foi assumido integralmente pela 
indústria brasileira e que hoje apresenta índices de certificação 
superiores a 80% de sua produção.

2.  A ênfase que passa a ser dada a inovação e sustentabilidade, 
uma vez que entendemos que sejam as premissas chave para o 
sucesso e fortalecimento da cerâmica brasileira.

3.  Finalmente, o reconhecimento pleno da feira EXPO REVESTIR 
como um instrumento fundamental na promoção comercial e 
fortalecimento da imagem do setor, figurando hoje entre os três 
mais importantes eventos do mundo em seu segmento.

Importante ressaltar que Competitividade no ambiente global é 
um trinômio composto por Infraestrutura, Produtividade e Criação 
de Valor. Essas são funções desempenhadas a quatro mãos entre 
o empresariado e o poder público. Cabe ao Governo prover 
infraestrutura, porém cabe ao empresário individualmente e, através 
de sua associação, fazer a lição de casa buscando produtividade e 
investindo fortemente na melhoria de seus produtos em termos 
de design e qualidade. Somente desta forma a cerâmica brasileira 
deixará de ser vista como uma commodity e a indústria fará jus a 
sua posição de destaque como produtora mundial. 

Por fim, gostaria de destacar o coeso e essencial papel desempe-
nhado pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal da 
ANFACER na condução da Associação no período, e a competente 
equipe de profissionais da Entidade que, por seu comprometimen-
to, respondeu de forma qualificada a todos os desafios.

Edson Gaidzinski Júnior
Presidente do Conselho de 
Administração ANFACER
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CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

6 Relatório de atividades 2014/ 2016 7



MISSÃO
Exercer sua capacidade institucional de representa-
tividade da indústria cerâmica nacional, visando ala-
vancar a competitividade e ampliar mercados para 
o setor, contribuindo com o esforço de desenvolvi-
mento do país.

VISÃO
Promover a internacionalização do setor, a difusão de 
conhecimento e a oferta de oportunidades ao conjun-
to das empresas fabricantes de revestimentos cerâmi-
cos e louças sanitárias do país.
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INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE 
REVESTIMENTO 
CERÂMICO



MILHÕES DE M2

(2015)

77MAIOR 
EXPORTADOR 
MUNDIAL

MAIOR CONSUMIDOR 
INDUSTRIAL BRASILEIRO 
DE GÁS NATURAL2o

7o

MILHÕES DE M2

(2015)

899MAIOR 
PRODUTOR 
MUNDIAL2o

816
MILHÕES DE M2

(2015)

MAIOR MERCADO
CONSUMIDOR
MUNDIAL2o

O Brasil é um dos principais protagonistas 
no mercado mundial de revestimentos 
cerâmicos, ocupando a segunda posição 
em produção e consumo.

O setor brasileiro de revestimentos 
cerâmicos é constituído por 93 empresas, 
com maior concentração nas regiões 
Sudeste e Sul e em expansão no Nordeste 
do país. Segmento produtivo de capital 
essencialmente nacional, é também um 
grande gerador de empregos.

Uma característica típica da produção 
brasileira é a utilização de dois processos 
produtivos distintos no parque industrial: 
a Via Seca e a Via Úmida.

Os fabricantes brasileiros de 
revestimentos cerâmicos estão alinhados 
com a melhor tecnologia disponível 
no mundo e em conformidade com as 
normas internacionais de qualidade.

GERAÇÃO DE 
POSTOS DE 
TRABALHO

93
EMPRESAS

25 mil
EMPREGOS

DIRETOS

200 mil
EMPREGOS
INDIRETOS
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INDÚSTRIA
BRASILEIRA 
DE LOUÇAS
SANITÁRIAS



UNIDADES 
FABRIS DISTRIBUÍDAS 
EM 8 ESTADOS*

EMPREGOS 
DIRETOS*

20
9.000

28
PRODUÇÃO DE PEÇAS

Milhões 
de peças*

30% Bacia com Caixa

25% Lavatório e Coluna

20% Cuba

5% Tanque

5% Mictório

15% Bacia convencional

DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Atualmente, o Brasil encontra-se entre os cinco maiores produtores 
mundiais de louças para cozinhas e banheiros, com 20 unidades 
fabris de médio a grande porte, distribuídas em 8 estados

O segmento cerâmico de Louça Sanitária integra o ramo de 
produtos de minerais não metálicos da Indústria de Transformação 
e tem como especialização produtiva a fabricação de bacias, caixas-
d’água, bidês, lavatórios, colunas, mictórios, tanques de lavar 
roupas e acessórios. A produção atual é de 28 milhões de peças e 
as estimativas até 2030 projetam cerca de 31,7 milhões de peças 
em um cenário frágil, e 54,1 milhões para um cenário mais virtuoso 
e inovador. A matriz energética da indústria de louças sanitárias 
baseia-se, essencialmente, no gás natural. O setor gera, ainda, 
cerca de 9 mil empregos diretos.

* Estimativa
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REPRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL



No exercício das atribuições 
de representação institucional, 

a ANFACER desempenha um 
importante trabalho para o 

conjunto das indústrias de 
revestimentos cerâmicos e 

louças brasileiras.

Destacamos ações permanentes 
com órgãos governamentais e 

outras entidades oficiais, visando 
o encaminhamento e a defesa de 

assuntos de interesse do setor; 
o fortalecimento da imagem do 

segmento cerâmico brasileiro; a 
participação em fóruns e eventos 

nacionais e internacionais e o 
desenvolvimento de parcerias 

estratégicas.
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A ANFACER fez intenso uso da mídia como instrumento de 
fortalecimento da imagem institucional do setor; divulgação de 
suas ações; integração setorial; promoção comercial dos produtos 
cerâmicos e formação internacional da marca brasileira de origem.

•  873 inserções na imprensa (matérias em jornais, revistas,
portais, emissoras de rádio e televisão);

•  Mais de 3.250 fotos de lançamentos publicadas;
•  18 edições do Painel ANFACER;
•  Campanha institucional “Ceramics of Brasil”;
•   Edição do Portfólio ANFACER em 2014, 2015 e 2016

(10 mil exemplares);
•  Materiais de divulgação e apoio: miniportfólios, CDs

de vídeo, cordões, pastas, convites e media kits;
•  Novo portal Ceramics of Brasil;
•  28 vídeos institucionais da ANFACER, da EXPO REVESTIR e do FÓRUM;
•  275 vídeos (em três idiomas) dos associados ANFACER.

A ANFACER mantém interação e diálogos constantes com associações 
parceiras regionais, entidades, agências e órgãos governamentais:

•  ASULCER, ASPACER E ANCER;

•  CCB – Centro Cerâmico do Brasil;

•  APEX-BRASIL, SEBRAE, CNI, FIESP, FIESC, CIESP, IAB, CBIC, CBCS, ABD, 
AsBEA, ABRAMAT, ANAMACO, SINDUSCON, ABNT e INMETRO;

•  MDCI, MRE, Ministério da Fazenda, Ministério da Casa Civil,
Ministério de Minas e Energia, Ministério das Cidades, 
Congresso Nacional e BNDES, entre outros;

•  Diretoria no Departamento da Indústria da Construção
DECONCIC / FIESP;

•  “ConstruBusiness – Congresso Brasileiro da Construção”, partici-
pação na formulação de conteúdos e patrocínio do programa;

•  Participação no Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração – COMIN.

AÇÕES DE
MARKETING E MÍDIA

PARCERIAS
ESTRATÉGICAS

22 Relatório de atividades 2014/ 2016 23



A ANFACER, igualmente, entende que é fundamental ter uma atuação 
protagonista no cenário internacional. Nesse sentido, tem mantido 
interação permanente com coirmãs de outros países, como:

•  ASCER – Spanish Ceramic Tile Manufacturers’ Association

•  Confindustria Ceramica;

•  Cerame-Unie (União Europeia);

•  Turkish Ceramics Federation;

•  China Building Ceramic and Sanitaryware Association;

•  Japan Ceramic Tile Manufacturers’ Association;

•  TCNA – Tile Council of North America;

•  Taiwan Ceramic Industries Association;

•   Ukrainian Association of Ceramics;

•  Cámara de Fabricantes de Pisos y Revestimientos
Cerámicos (Argentina);

•   CSCCF – Chambre Syndicale du Carreau Céramique de France.

A Associação esteve presente nos grandes acontecimentos 
e eventos do segmento cerâmico.

Vale destacar a forte presença no Fórum Mundial dos Fabricantes de 
Cerâmica para Revestimento, cujas últimas edições foram realizados 
em Shangai, China (2014) e Sevilha/ Espanha (2015).

ARTICULAÇÃO
INTERNACIONAL

FÓRUM MUNDIAL DOS FABRICANTES 
DE CERÂMICA PARA REVESTIMENTO

MÉXICO

2011

UCRÂNIA

2012

RIO DE JANEIRO

2013

CHINA

2014

ESPANHA

2015

Sevilha/ Espanha, 2015.
11 à 14 Novembro

16 países participantes

Shangai/ China, 2014.
12 à 15 Novembro

13 países participantes
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INCREMENTO DA 
COMPETITIVIDADE 
SETORIAL



Os desafios que a indústria cerâmica 
tem a enfrentar são crescentes, 

exigindo, a cada dia, iniciativas 
inovadoras e permanente vigilância 

dos interesses setoriais. Faz-se 
vital incrementar a competitividade 

do setor e resguardar a indústria 
nacional das ameaças que possam 

afetar seu desempenho.

Importante referir que, durante 
o período de 2014, a ANFACER 

desenvolveu um Plano de 
Reposicionamento Estratégico  

com seus associados, e o resultado 
desse trabalho norteou as ações 

da Entidade durante o período.
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CCB
(SUPORTE TÉCNICO)

GESTÃO DA 
QUALIDADE

CONSELHO 
TÉCNICO

CB189
Comitê 

Brasileiro

TC189
Comitê ISO

ESTUDOS 
ESPECIAIS 
SETORIAIS

PROGRAMAS 
QUALIDADES P&D&I

GESTÃO DA QUALIDADE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO • P&D&I
UMA PROPOSTA SETORIAL

PROMOÇÃO E DIFUSÃO: Promover e difundir a inovação em todos os 
níveis, visando criar uma cultura inovadora e sua importância para a 
melhoria de produtos e processos.

INFORMAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO: Ampliar a inserção 
dos conceitos de inovação e processos no setor, gerando conhe-
cimento e favorecendo o desenvolvimento de ações inovadoras.

APOIO A QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS: Estimular o aprimora-
mento e/ou a capacitação das empresas em todos os campos de 
especialização da inovação por meio de parcerias institucionais.

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS: Valorizar a gestão 
da inovação na promoção e difusão internacional dos produtos 
cerâmicos brasileiros visando o fortalecimento da Marca Brasil.

NÚCLEO DE INOVAÇÃO • ANFACER

MAPA ESTRATÉGICO • ANFACER

MCTI

SE
TO

R 
PÚ

BL
IC

O
SE

TO
R 

PR
IV

AD
O

MDIC Cidades

ABD ASPACER ANAMACO SINDUSCON ASBEA

CCB

FINEP

CNC

SENAC SENAI

ABDI BNDES

Bancos 
Estatais BID

APEX-BrasilCNPq

CNI SEBRAE

EMBRAPII

MMA MME MI MinC MEC

Universidades
Públicas

Universidades
Exterior

Universidades
Privadas

Núcleo de Inovação

Centros de 
Inovação

Centros
Tecnológicos

Centros
Tecnológicos

ANFACER

É um conjunto de ações orientadas a melhoria de produtos e 
processos e inovação no âmbito do setor cerâmico. A gestão da 
qualidade também esta diretamente relacionada à sustentabilidade, 
seguramente, fator que se torna cada vez mais relevante para a 
competitividade das organizações.

Com o propósito de apoiar seus associados na condução dos temas de 
interesse ligados a qualidade e inovação, a ANFACER constituiu um novo 
departamento integrando as áreas técnicas, de normalização e gestão 
da qualidade sob uma gerência específica. Igualmente, foi criado, por 
demanda do Conselho de Administração da Entidade um “Conselho 
Técnico” de notáveis do setor, que funcionará como organismo consultivo 
e suporte técnico aos projetos e programas a serem desenvolvidos. 

Com este novo departamento, a entidade ampliará a colaboração 
técnica com seus associados e o mercado, assim como será um vínculo 
relevante para condução do desenvolvimento sustentável setorial.

Órgãos de Governo
Entidades Setoriais

Fontes de Financiamento
Suporte a Inovação Capacitação em Inovação

Promoção em Inovação
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OBJETIVOS DO SELO

A ANFACER, entre suas atribuições, tem compromisso com a melhoria 
crescente da qualidade dos produtos cerâmicos oferecidos ao merca-
do nacional. Exemplo disso foi a criação, em 2007, da Norma Técnica 
– ABNT NBR 15463, primeira norma no mundo para Porcelanato.

Com o objetivo de orientar clientes e consumidores sobre as carac-
terísticas deste revestimento e diferenciar os produtos certificados 
que atendem os requisitos da norma, a Associação criou o Selo da 
Qualidade para Porcelanato.

O selo é baseado na certificação de produto e está inserido no Pro-
grama de Qualidade para Porcelanato, que estabelece um conjunto 
de ações integradas orientadas a conformidade do porcelanato, tais 
como: estímulos à certificação; avaliação permanente da conformida-
de técnica dos porcelanatos comercializados no Brasil; cumprimento 
às normas técnicas vigentes; e ao Programa Setorial de Qualidade.

O QUE É PORCELANATO?

O Porcelanato é um revestimento cerâmico de alta qualidade 
e grande desempenho. Desenvolvido sob rigorosos padrões 
técnicos, apresenta níveis baixíssimos de absorção de água, 
alta resistência mecânica além de um dimensional preciso, 
entre outras qualidades.

O Brasil é um dos principais protagonistas no mercado mundial 
de revestimentos cerâmicos, ocupando a segunda posição em 
produção e consumo. O Porcelanato Brasileiro é uma referên-
cia internacional em padrão de qualidade.

A ANFACER, com o objetivo de 
orientar clientes e consumidores 
sobre as características do 
porcelanato e diferenciar os produtos 
que atendam aos requisitos da norma 
ABNT NBR 15463, criou o Selo da 
Qualidade para Porcelanato.

O selo é baseado na certificação de 
produto e está inserido no Programa 
de Qualidade para Porcelanato 
desenvolvido pela associação.

não esmaltado
P00000

SELO DA QUALIDADE 
PARA PORCELANATO

www.porcelanatocertificado.com.br
Não pise em falso: procure sempre o 
Selo da Qualidade para Porcelanato
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A recente publicação da Norma de Desempenho ABNT NBR 15575: 
2013 e o desafio na utilização desta abordagem na construção 
civil trouxeram a necessidade da caracterização dos componentes 
e sistemas com relação aos requisitos de desempenho e não mais 
somente aos requisitos prescritivos do produto. O atendimento a 
essas exigências é condição básica e essencial ao cumprimento dos 
requisitos da norma.

A partir desta nova concepção com foco no desempenho, os proje-
tos e a especificação de materiais em edificações passam a ter uma 
enorme importância na definição da vida útil dos sistemas e compo-
nentes na edificação.

A ANFACER, com o apoio técnico do Centro Cerâmico do Brasil, 
desenvolveu o Manual Setorial de Desempenho para auxiliar a 
cadeia produtiva do setor da construção civil, bem como arquitetos, 
engenheiros e consumidor final a esclarecer as interferências do 
componente placa cerâmica no atendimento aos requisitos da 
Norma de Desempenho.

Manual setorial de deseMpenho

Manual setorial orientativo para atendimento à 
norma de desempenho aBnt nBr 15575 : 2013

MANUAL SETORIAL
DE DESEMPENHO

34 Relatório de atividades 2014/ 2016 35



PROGRAMA SETORIAL DE 
SUSTENTABILIDADE

Tema relevante que, de forma crescente, integra todas as agendas 
de discussões em qualquer segmento, a ANFACER desenvolve uma 
Política de Sustentabilidade Setorial com o objetivo de criar um 
diferencial de agregação de valor para a indústria cerâmica. Na 
prática, são propostas de ações concretas, com metas e diretrizes que 
nortearão todo o setor, como também instrumentos de referência 
no que tange a cadeia de fornecedores do ramo da Construção Civil.

O Projeto de Sustentabilidade contempla, primeiramente, 
a Dimensão Ambiental (Produção-Produto):

•  Mapeamento das Legislações Ambientais;
•  Diagnóstico Setorial com base no Draft Final ISO

Norma de Sustentabilidade;
•  Tabela Ambiental Setorial;
•  Análise de Ciclo de Vida Setorial (ACV);
•  Guia de Sustentabilidade (Orientações quanto a produto

baseadas nas certificações ambientais das edificações);

Na segunda etapa, o projeto irá envolver as Dimensões Sociais e 
Econômicas, com a realização de estudos que ampliem a abrangência da 
política setorial de sustentabilidade, agregando os seguintes conceitos:

•  Diagnóstico Setorial e comparativo (benchmark);
•  Conscientização do setor quanto à importância das

ações sustentáveis;
•  Preparação para que as empresas se tornem mais

competitivas com adoção de padrões socioambientais;
•  Posicionamento do produto nacional no mercado nacional

e internacional, atribuindo competitividade sustentável;
•  Estabelecimento de metas de médio e longo prazo para

redução dos impactos e melhorias sustentáveis do setor;
•  Incentivo e investimento no desenvolvimento e adoção

da Norma de Sustentabilidade (ABNT NBR ISO) para a 
certificação e ou rotulagem de produto.

Resultantes do Programa de Sustentabilidade:

•  Política corporativa de mudanças climáticas;
•  Inventário de emissão de gases de efeito estufa (GEE);
•  Desenvolvimento de planos de redução dos impactos

ambientais do setor;
•  Criação de indicadores de sustentabilidade;
•  Elaboração de um Plano de Marketing relativo ao

Projeto de Sustentabilidade.
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A ANFACER participa ativamente nas reuniões da ISO/TC-189, grupo 
que discute e formula as normas internacionais relevantes que orien-
tam a produção dos revestimentos cerâmicos mundialmente.

O setor cerâmico brasileiro é proativo e comprometido com a 
qualificação de produtos, processos e pessoas. Consciente da 
importância da conformidade com padrões internacionais de 
qualidade, a ANFACER desenvolveu competências internas sobre 
normas técnicas e capacidade de articulação com entidades nacionais 
e internacionais ligadas à normatização.

Ações realizadas:

REUNIÕES DA ISO
(INTERNATIONAL ORGANIZATION 
FOR STANDARDIZATION)

ESTADOS
UNIDOS

2014

INGLATERRA
e ESPANHA

2015

•  119 Reuniões Técnicas Setoriais;

•  Criação do Comitê Brasileiro de Placas Cerâmicas – 
CB 189 no âmbito da ABNT;

•  Em 2015, o CB 189 se tornou espelho integral da ISO;

•  Lançamento do Selo de Qualidade para o Porcelanato 
baseado na norma ABNT NBR 15463 – Placas 
Cerâmicas para Revestimento - Porcelanato;

•  Criação do Comitê de Estudos de Descolamentos de 
Placas Cerâmicas;

•  Publicação do Manual Setorial de Desempenho 
com as orientações necessárias para atendimento à 
Norma de Desempenho ABNT NBR 15575:2013;

•  Programa Setorial de Qualidade de Placas Cerâmicas 
(PSQ/PBQP-h). Inclusão, em 2014, do combate a não 
conformidade intencional;

•  Convergência Regulatória Brasil - Estados Unidos, que 
representa o mútuo reconhecimento das certificações; 

•  Programa de Sustentabilidade ANFACER que tem 
como objetivo o Desenvolvimento de uma Política de 
Sustentabilidade Setorial;

NORMATIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

•  Unidade P&D&I (Pesquisa e Desenvolvimento e 
Inovação) que visa orientar o desenvolvimento de 
uma efetiva cultura inovadora no setor; agregar 
valor ao produto cerâmico; construir uma visão de 
futuro setorial e difundir conhecimento ao longo 
de toda a cadeia.  

38 Relatório de atividades 2014/ 2016



AMPLIAR
MERCADOS



Compromisso fundamental da 
ANFACER é a constante busca em 

ampliar e consolidar mercados para 
o segmento cerâmico brasileiro. 

Inúmeras ações e iniciativas são 
desenvolvidas com essa finalidade e 

têm marcado de forma consistente 
o posicionamento da Entidade na 

promoção do setor nacional.

Numa economia globalizada, consolidar posições e ampliar 
mercados são condições fundamentais para o segmento produtivo. 
Por meio da parceria estratégica construída com a Apex-Brasil, a 
ANFACER exerce papel importante na promoção comercial das 
marcas brasileiras e no incremento das exportações setoriais. 
Igualmente, a ANFACER monitora, de forma muito atenta, o 
desenvolvimento mundial do setor, principalmente os avanços 
de competidores com práticas mercadológicas pouco ortodoxas 
em relação à qualidade e ao preço, e toma iniciativas de defesa 
das empresas brasileiras quando necessário. Outra preocupação 
constante da Entidade é acompanhar e expressar os interesses 
do setor cerâmico em negociações comerciais internacionais 
capitaneadas pelo governo brasileiro.

AÇÕES COM FOCO 
NO MERCADO EXTERNO
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BRASIL CERAMIC TILES EXPERIENCE – BCTE;

•  O BCTE é uma iniciativa inovadora e diferenciada da ANFACER, com 
apoio da APEX-Brasil, que visa promover uma maior aproximação 
da indústria nacional com distribuidores de revestimentos nos 
mercados de interesse do setor. 

•  Com foco em negócios e no fortalecimento da imagem da indústria 
cerâmica brasileira, o BCTE promove encontros e networking 
entre fabricantes e importantes compradores internacionais, 
com o propósito de manter uma presença ativa da marca “Brasil” 
em importantes mercados alvos.

PROJETO COMPRADOR E IMAGEM;
•  Projeto consolidado, acontece durante a feira EXPO REVESTIR 

e é responsável por geração de muitos negócios. As edições de 
2015 e 2016 do Projeto Comprador e Imagem receberam mais 
de 240 compradores internacionais de 56 países, bem como 20 
jornalistas de 11 países.

BCTE Cancun (2015)
• 55 compradores
• 21 empresas brasileiras

BCTE Palm beach (2014)
• 58 compradores
• 17 empresas brasileiras

2015
• 74 Compradores
• 19 Jornalistas
• 30 Países

2016
• 76 Compradores
• 11 Jornalistas
• 29 Países

COVERINGS 2014 e 2015;

CERSAIE 2013, 2014 e 2015;

SALÃO DO MÓVEL DE 
MILÃO 2014 e 2015.

BCTE 2014

BCTE 2015

Projeto Comprador Imagem 2014

Projeto Comprador Imagem 2015

Ações Internacionais:
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•  Ecomac Sudeste 2014 e 2015;

•  Ecomac Sul 2015;

•  Ecomac Nordeste 2014 e 2015;

•   Conad 2014;

•  Sistema de Inteligência de Mercado (SIM);

•  Ações em 160 eventos do ciclos de
palestras regionais da ABD;

•  Rally ABD 2014 e 2015;

•   BoomSPDesign 2014 e 2015;

•  TOP ANAMACO 2014 E 2015;

•  Pesquisa Ibope Inteligência/
ANAMACO 2014 e 2015 Avaliação 
da Indústria de Material 
de Construção;

•  TRACKING ANAMACO
2014 e 2015 – Avaliação 
do Comércio de Materiais 
de Construção.

•  Conclusão do Processo Antidumping contra a China
(18/12/2014);

•  Diálogos com a Receita Aduaneira, sobre Normas Técnicas,
nos portos (Santos, Rio de Janeiro, Suape e Viracopos).

AÇÕES COM FOCO 
NO MERCADO INTERNO

DEFESA COMERCIAL
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A EXPO REVESTIR se consolidou 
como o maior evento de soluções em 
acabamentos da América Latina e uma 
das quatro feiras mais importantes do 
mundo em seu segmento.

MAIS DE
125 MIL
VISITANTES
DE 62
PAÍSES
EM DOIS
ANOS

EXPO REVESTIR
2015/ 2016
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8% Comércio Internacional

ÁREA DE ATUAÇÃO 
DOS VISITANTES*

26% Arquitetos

20% Revendas/ Lojas

21% Designers de interiores

9% Construtoras

10% Outros

6% Fabricantes

VISITANTES POR
CONTINENTE*

“A FASHION WEEK 
DA ARQUITETURA

E CONSTRUÇÃO”

235 EXPOSITORES

AMÉRICA
DO NORTE

EUROPA

ÁFRICA

ÁSIA

11%
16%

2%
6%

AMÉRICA
CENTRAL 3%

AMÉRICA DO SUL

62%
*EDIÇÃO 2016
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O Fórum Internacional de Arquitetura e Construção, realizado 
simultaneamente à EXPO REVESTIR, é iniciativa importante da 
ANFACER e qualifica a visitação à feira.

O Fórum se transformou no maior evento de conteúdo 
no segmento da construção civil do país, com grande 
repercussão nacional e internacional. Importante fonte 
de informação e atualização profissional, é composto 
por palestras, seminários e debates com conteúdos 
sob medida para arquitetos, designers de interiores, 
construtores, revendedores, representantes 
comerciais e fabricantes.

FÓRUM INTERNACIONAL 
DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO 
2015/ 2016

MAIS DE 6 MIL 
PROFISSIONAIS 
ALTAMENTE 
QUALIFICADOS 
PARTICIPARAM 
NAS DUAS 
ÚLTIMAS 
EDIÇÕES 
DO FÓRUM
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Para mostrar a excelência em cerâmicas e revestimentos, a 
ANFACER, com a parceria da APEX-Brasil (Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos), apresenta o resultado 
do Prêmio "Best in Show – Ceramics of Brasil", em exposição na 
mostra BRAZIL S/A em Milão. O prêmio tem o objetivo de destacar os 
produtos nacionais de alto valor agregado e evidencia a importância 
do Brasil no mercado mundial. 

Vale ressaltar que em todos os continentes, as cerâmicas brasileiras 
ganham destaque por meio do design e da alta qualidade. Com 
essas características, os produtos são elevados a um patamar de 
“obras de arte”, muitas vezes assinadas por grandes designers e 
com excelente funcionalidade.

Para eleger as melhores linhas em categorias distintas na 
premiação, a ANFACER contou com a curadoria de jornalistas 
e críticos de design, corpo de jurados altamente qualificado, 
composto por 11 profissionais da comunicação, que atuam no 
segmento de arquitetura e decoração. 

Em 2016, o "Best in Show - Ceramics of Brasil" apresenta mais 
uma inovação: o Grande Prêmio dos Arquitetos e Designers de 
Interiores, com júri de profissionais composto por grandes 
nomes do mercado nacional.

Os produtos premiados são expostos na Università Degli 
Studi di Milano, como parte da mostra BRAZIL S/A. A 
expectativa de público é de 120 mil pessoas. O festival 
da cidade italiana é o maior, mais tradicional e mais 
importante do mundo.

Os premiados ainda poderão utilizar o selo "Best 
in Show" em suas divulgações, publicidades, 
entre outras ações, durante um ano.  

BEST IN SHOW
CERAMICS OF BRASIL
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ALFAGRÊS/ARBE
ALFAGRES.COM.BR

ANGELGRES
ANGELGRES.COM.BR

ANTIGUA
ANTIGUA.COM.BR

ASSOGLASS
ASSOGLASS.COM.BR

ATLAS
CERATLAS.COM.BR

BIANCOGRES
BIANCOGRES.COM.BR

BUSCHINELLI
BUSCHINELLI.COM.BR

CARBUS
CARBUS.COM.BR

CASAGRANDE
RCASAGRANDE.COM.BR

CECAFI
CARMELOFIOR.COM.BR

CECRISA/PORTINARI
CERAMICAPORTINARI.COM.BR

CEJATEL
CEJATEL.COM.BR

CERAL
GRUPOCERAL.COM.BR

CERÂMICA ALMEIDA
CERAMICAALMEIDA.COM.BR

CERBRAS
CERBRAS.COM.BR

CEUSA
CEUSA.COM.BR

CIA SULAMERICANA
CSCSA.COM.BR

CRISTOFOLETTI
CERAMICACRISTOFOLETTI.COM.BR

DECA
DECA.COM.BRV

DELTA
GRUPODELTA.COM.BR

ELIANE
ELIANE.COM

ELIZABETH
GRUPOELIZABETH.COM.BR

EMBRAMACO
EMBRAMACO.COM.BR

ESCURIAL
ESCURIAL.COM.BR

FORMIGRES
FORMIGRES.COM.BR

GABRIELLA/ GABCER
GABRIELLANET.COM.BR

GAIL
GAIL.COM.BR

GISELI
GISELI.COM.BR

HERVY
HERVY.COM.BR

ICASA INDÚSTRIA
ICASA.COM.BR

INCEFRA
INCEFRA.COM.BR

INCEPA
INCEPA.COM.BR

INCESA
INCESA.IND.BR

INCOPISOS
INCOPISOS.COM.BR

INTI
INTIREVESTIMENTOS.COM.BR

ITAGRES
ITAGRES.COM.BR

JAPI/ ASTRA
JAPI.COM.BR

JATOBÁ
JATOBA.COM.BR

KARINA PISOS
KARINAPISOS.COM.BR

KOHLER/ FIORI
KOHLER.COM

LANZI
LANZI.COM

LEF
LEF.COM.BR

LEPRI
LEPRI.COM.BR

LORENZETTI S/A
LORENZETTI.COM.BR

MASSIMA
CEUSA.COM.BR

MOLIZA
CERAMICAMOLIZA.COM.BR

MAJOPAR / CEDASA
GRUPOCEDASA.COM.BR

MOSARTE CERÂMICAS
MOSARTE.COM.BR

NGK
NGKNTK.COM.BR

NINA MARTINELLI
NINAMARTINELLI.COM.BR

PAMESA
PAMESA.COM.BR

PIERINI
PIERINI.COM.BR

PISOFORTE
PISOFORTE.COM.BR

POINTER
POINTER.COM.BR

PORTO FERREIRA
CERAMICAPORTOFERREIRA.COM.BR

PORTOBELLO
PORTOBELLO.COM.BR

ROCA BRASIL
BR.ROCA.COM

SAVANE
SAVANE.COM.BR

STRUFALDI
STRUFALDI.COM.BR

TECNOGRÉS
TECNOGRES.COM.BR

TRIUNFO / ROCHAFORTE
ROCHAFORTE.COM.BR

UNIGRÊS
UNIGRES.COM.BR

VIDRO REAL
VIDROREAL.COM

VILLAGRES
VILLAGRES.COM.BR

ASSOCIADAS
EMPRESAS

ANFACER

Relatório de atividades 2014/ 201656 57



EQUIPE
ANFACER

Antonio Carlos Kieling
SUPERINTENDENTE

Lauro Andrade Filho
MERCADO – INFORMAÇÃO – EXPO REVESTIR

André Soares
ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO

Alaís Coluchi
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Aline Cavalcante
MARKETING

Aline Lunardon
EXPO REVESTIR

Amanda de Andrade
QUALIDADE

André Campana
MARKETING

Arthur Rocha
FINANCEIRO

Bruna Carvalho
COMERCIAL

Irina Pandolfi
COMERCIAL/ OPERAÇÕES

Karina Queiroz
EVENTOS

Laura Paiva
SECRETARIA CB 189 E QUALIDADE

Miriam Garcia
FINANCEIRO

Paulo Roberto Alonso
T. I.

Rodrigo Benitez
ARQUITETURA E DESIGN

Tamara Lançoni
EVENTOS INTERNACIONAIS
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