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RESUMO 
 

Este trabalho tem o objetivo de entender e analisar o setor ceramista do Estado do Rio de 
Janeiro, utilizando o ferramental de análise de cadeias produtivas e traçando os perfis das empresas e 
seus aspectos relacionais, constituindo material de auxílio na confecção de projetos, políticas públicas 
e ações empresariais para aumento da competitividade regional no nível nacional. 

Nesse contexto, o trabalho procura dar ênfase a necessidade de aumento da competitividade 
das empresas frente às localizadas em outros Estados e a urgente necessidade da inserção em um 
mercado mais global e de uma reestruturação da mentalidade gerencial e fabril. 

O setor ceramista do Estado do Rio de Janeiro possui, segundo o SENAI (1997), cerca de 264 
empresas, em sua maioria de micro e pequeno porte, que produzem, basicamente, tijolos e telhas e 
geram cerca de 12.000 empregos diretos. Dessas, cerca de 120 se encontram em Campos dos 
Goytacazes, no Norte Fluminense. 

Setor intensivo em mão-de-obra e de grande tradição no Estado, apresenta potencial de 
desenvolvimento e a possibilidade de fabricação de produtos de maior valor agregado, como manilhas, 
revestimentos e pisos. Além disso, grande perspectiva de crescimento pode ser vislumbrada a partir da 
disponibilidade do gás natural para o setor. 
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ABSTRACT 
 
 This work has the objective of better understanding the sector in the region, using the 
productive chain analyses and trading profiles of the firms and the relationship aspects, that will 
constitute material for assistance of publics policies and enterprises actions for the improvement of the 
regional firm competitiveness in national level. 

In this context, the work search for emphasize the need of competitive improve of the firms in 
relation of others State’s firms and the urgent need of their insertion in the global market and a 
management and manufacturing review.    

The ceramics sector of Rio de Janeiro State has about 264 firms, most micro and small type, 
producing, basically, bricks and tiles, and generating about 12.000 directs jobs. Of these, about 120 in 
Campos dos Goytacazes, in the north region of the state. 

Intensive sector in labor, where the State has a large tradition, it shows development potential 
and the possibility to manufacture products with greater aggregate value, like glazed clay pipes, wall 
tile and floor tile. Moreover, a good perspective of growing can be seen with the natural gas avaiable 
for the sector. 
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