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Muito embora considerável parte das necessidades e problemas 
das indústrias cerâmicas seja comum a todas, infelizmente muitas 
ainda procuram soluções individuais. 

A afirmação acima se aplica a temas como a formação de 
recursos humanos especializados, insumos minerais, problemas 
técnicos, etc. 

Com o objetivo de incentivar o sinergismo cabe mencionar 
a realização de reuniões, promovidas pela Anfacer, para discutir 
temas técnicos. Nas primeiras reuniões o tema foi a expansão 
por umidade (EPU). Com a participação de profissionais de 
várias indústrias além do CCB, do CRC e do LaRC/UFSCar, as 
discussões, a troca de experiências, dúvidas e conhecimento, foram 
extremamente produtivas e estou certo de que contribuiu para um 
maior domínio desse tema tão complexo.

Espero que não se trate de um caso isolado e que outras reuniões 
com temas de interesse comum sejam realizadas e que as empresas 
compreendam que compartilhar experiências é uma ótima forma 
de aumentar nosso conhecimento e buscar soluções que visem a 
melhoria da qualidade dos produtos e eficiência dos processos.
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