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1. Título do Projeto 

Projeto Sustent’Arte Cerâmicas 

 

2. Introdução 

A ASPACER – Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, 

entidade criada para dar suporte e defender os interesses do setor cerâmico 

paulista, representa uma das maiores forças empresariais do Brasil. 

Responsáveis por 12 mil empregos diretos e, 200 mil empregos indiretos, é a 

Associação do Maior Polo Cerâmico das Américas. A ASPACER também 

representa empresas da cadeia produtiva, 33 ao todo, na categoria sócio-

colaborador. 

Das 32 cerâmicas associadas à ASPACER, 23 estão localizada no Polo 

Cerâmico de Santa Gertrudes, formado pelas cidades de: Limeira, 

Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Ipeúna, Piracicaba e Iracemápolis. 

A história do setor cerâmico na região de Santa Gertrudes iniciou 

quando as primeiras famílias começaram a se fixar na cidade entre 1918 e 

1930 e a fundar as primeiras indústrias cerâmicas. 

Nessa época eram fabricadas somente telhas paulistas e francesas, 

futuramente começaram a produzir o lajotão colonial e os pisos e 

revestimentos. 

Por ser uma região que beneficiava esse tipo de atividade, devido à rica 

quantidade e qualidade da matéria-prima, a argila, e consequentemente a 

facilidade de mineração, o setor foi crescendo e a cidade se tornou a capital 

nacional da telha. Hoje juntamente com Rio Claro, Cordeirópolis e Ipeúna 

forma o maior Polo Cerâmico das Américas. 

Com o crescimento desse setor e com a necessidade de uma entidade 

que pudesse representar esse segmento, na região foi fundado, em 1960, o 

Sindicato das Indústrias da Construção, do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa 

Gertrudes (SINCER), que teve como primeiro presidente o Sr. Ruy Ribeiro de 

Almeida, um precursor do movimento sindical na região. A base territorial do 
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SINCER abrange as cidades de Santa Gertrudes, Rio Claro, Cordeirópolis e 

Ipeúna. 

No dia 10 de julho de 1985, foi inaugurada sua sede própria para melhor 

atender seus associados, que somam 29 cerâmicas da região. No entanto com 

a criação da Aspacer, se fez necessário um trabalho unificado entre a 

Associação e o Sindicato, e hoje eles funcionam no mesmo prédio em Santa 

Gertrudes, representando os interesses da classe ceramista. 

 

O PROJETO SUSTENT’ARTE visa atender as indústrias em seus 

projetos de Responsabilidade Social, capacitando as famílias dos 

colaboradores e/ou comunidade local, desenvolvendo produtos artesanais 

personalizados utilizando técnicas variadas a partir da reutilização dos resíduos 

de pisos e revestimentos, provenientes em grande escala das indústrias do 

Polo Cerâmico de Santa Gertrudes.  

Assim, nossa principal motivação é reaproveitar os resíduos do polo 

cerâmico promovendo consciência da importância de adoção de atitudes locais  

em busca da  sustentabilidade: desenvolvendo pessoas, gerando renda  e 

minimizando impactos ambientais. 

 

3. Objetivos e Justificativa do Projeto:  

Considerando que a produção artesanal pode não só atender a 

necessidade utilitária, mas também a necessidade de complementação da 

renda familiar; que a atividade artesanal possui valores apreciativos no campo 

da sociabilidade, da integração comunitária e do incentivo à criatividade e; que 

a região de Santa Gertrudes é considerada polo cerâmico, proporcionando-nos 

a facilidade de adquirir a matéria prima (resíduos de pisos e revestimentos das 

indústrias cerâmicas), o SESI propos o Projeto “Sustent’arte-CERÂMICAS em 

parceria com os Municípios de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, ASPACER e 

SINCER. 
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O Sustent’ARTE é um Projeto de Investimento Social privado das 

indústrias do Polo Cerâmico do Município de Santa Gertrudes/SP promovendo 

ações com as comunidades do entorno, utilizando  parte dos resíduos gerados 

durante os processos produtivos, na criação e desenvolvimento de produtos 

artísticos  com apelo comercial, agregando o design como seu diferencial e 

expressando a preocupação da indústria com o desenvolvimento sustentável. 

O Projeto busca sensibilizar e conscientizara população atendida quanto 

aos problemas ambientais; assim como possibilitar a geração de renda, o 

resgate da cidadania e consequentemente a melhoria da qualidade de vida. 

 

O Projeto tem como principais objetivos 

  Colaborar com os projetos de responsabilidade socioambiental das 

indústrias que compõem o maior polo cerâmico das Américas (Santa 

Gertrudes/SP), desenvolvendo e capacitando as comunidades do entorno 

na produção artesanal de peças personalizadas a partir do 

reaproveitamento dos resíduos de cerâmicas de revestimento como 

geradores de trabalho e renda. 

 

  Sensibilizar e conscientizar os públicos envolvidos para o uso 

sustentável dos recursos naturais e para a percepção dos impactos da 

ação humana no meio ambiente, promovendo mudanças de 

comportamentos e contribuindo para a minimização desses impactos. 

 

  Agregar o design aos resíduos industriais, criando produtos artísticos 

diferenciados, considerando aspectos formais, funcionais e de 

acabamento, inserindo identidade que caracterize a preocupação das 

indústrias parceiras no desenvolvimento sustentável. 

 

  Fomentar o empreendedorismo. 
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4. Descrição do projeto:  

O Projeto é desenvolvido em duas etapas: 

 

1ª etapa 

– Sensibilização dos participantes para questões ambientais  

– Captação de resíduos com as indústrias parceiras (Villagres, 

Lineart, Ceral, Cerâmica Almeida, Incefra, Cecafi, Grupo Rocha e 

Unigrês) 

– Capacitação dos participantes nas oficinas artísticas 

– Exposição das peças confeccionadas  

 

Período 

– Período: 04 meses 

– Carga Horária Total: 48h (com 12h/mês_3h/semanal) 

 

2ª etapa 

─ Oficinas de Produção: Nesta etapa foram criadas peças 

diferenciadas para a linha de produção, por um parceiro da área de 

Design e que estão sendo reproduzidas pelo grupo. 

Ações educativas focadas em: 

─ Educação ambiental (Homem e Meio Ambiente; Consumo 

Consciente e Sustentabilidade) 

─ Gestão financeira 

─ Empreendedorismo e Gestão Administrativa e Marketing dentre 

outros. 

 

Período 

– Período: 14 meses 

– Carga Horária/Total: 168h (com 12h/mês_3h/semanal) 
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Investimento 

O Preço certo e contratado para a prestação dos serviços SESI e SENAI 

foi de R$ 60.608,39 (Sessenta Mil, Seiscentos e Oito Reais e Trinta e Nove 

Centavos). 

 

5. Resultados Obtidos:  

O Projeto conta atualmente com 30 mulheres que participaram ativamente 

das atividades havendo uma frequência de 90%. 

A mudança de atitude e novas iniciativas percebidas no dia a dia pelo 

facilitador do processo de aprendizagem e desenvolvimento nos permitem 

inferir que houve aumento no grau de sensibilização para as questões 

relacionadas à educação para o trabalho e geração de renda. 

É possível perceber também a valorização do conhecimento, a 

conscientização da realidade local e a mudança de comportamento em relação 

ao meio ambiente. 

Atualmente o projeto é reconhecido pelo Município como espaço de 

referência para realização de cursos de formação e capacitação profissional. 

Matérias sobre o projeto foram publicadas na mídia local1, reconhecendo a 

efetividade das ações desenvolvidas.  

O Projeto contemplou sua primeira participação na Feira Internacional do 

segmento Cerâmico “FORNECER” realizada no mês de Junho/14, no Município 

de Santa Gertrudes, iniciando sua participação como empreendedorismo 

social.  

O projeto já contempla promoção de renda, por meio da comercialização 

de produtos desenvolvidos pelos participantes, demonstrando capacidade de 

escoamento, desenvolvimento de postura proativa e melhoria da qualidade de 

vida dos envolvidas. 

 

                                                           
1 Revista ASPACER – diversas publicações conforme anexo 
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6. Anexos:  

 Resíduos utilizados 

 

 Desenvolvimento do Projeto 
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 Algumas Peças Produzidas 
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 Eventos 
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 Publicações – Lançamentos, alguns eventos e premiações 

Revista ASPACER, Novembro – 2013 – Ano 5 nº 55 
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Revista ASPACER, Junho – 2014 – Ano 6 nº 61 
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Revista ASPACER, Julho – 2014 – Ano 6 nº 62 
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Revista ASPACER, Dezembro – 2014 – Ano 6 nº 67 
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Revista ASPACER, Julho – 2015 – Ano 7 nº 73 
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Revista ASPACER, Outubro – 2015 – Ano 7 nº 76  
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Revista ASPACER, Dezembro – 2015 – Ano 7 nº 78  
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Revista ASPACER, Maio – 2016 – Ano 8 nº 82  
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Revista ASPACER, Setembro – 2016 – Ano 8 nº 86  
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