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O grupo Cecrisa, fabricante nacional de revestimentos cerâmicos, está investindo R$ 11 milhões 
para reposicionar as suas marcas no mercado, através da fabricação de itens de maior valor 
agregado, que levam a marca Portinari. Segundo o diretor mundial de marketing e vendas, Jorge 
Zir Bothomé, a empresa, que detém 10% do faturamento cerâmico no País, espera faturar cerca 
de R$ 511 milhões neste ano, 20% a mais que em 2004. "Estamos reduzindo o volume e 
aumentando o valor agregado", diz Bothomé. 
  
A Cecrisa reposiciona suas marcas 
   
Investimentos de R$ 11 milhões para aprimorar a Portinari, linha de maior valor agregado.  
 
O grupo Cecrisa, fabricante catarinense de revestimentos cerâmicos, está investindo R$ 11 
milhões neste ano para reposicionar suas marcas no mercado, através da fabricação de itens de 
maior valor agregado. O aporte - 57% superior aos R$ 7 milhões desembolsados no ano passado 
- destina-se ao desenvolvimento de novos produtos, ações de marketing, treinamento e 
lançamento de programas de incentivo e de relacionamento.  
 
Segundo o diretor mundial de marketing e vendas da Cecrisa, Jorge Zir Bothomé, esse 
reposicionamento das suas marcas - a Cecrisa, de médio valor e a Portinari, mais  sofisticada - foi 
iniciado há dois anos e meio e tem por objetivo trazer mais rentabilidade à empresa, que chegou 
a ser a maior indústria cerâmica do mundo em volume de vendas, em 1989.  
 
"Decidimos reduzir o volume e aumentar o valor agregado", disse Bothomé. Em 2003 a empresa 
produziu 33 milhões de metros quadrados e faturou R$ 388 milhões. Em 2004 fabricou dois 
milhões de metros quadrados a menos; contudo, o faturamento cresceu 9,8% e atingiu R$ 426 
milhões. Neste ano, disse Bothomé, o aumento das vendas de produtos mais sofisticados deverá 
propiciar um faturamento 20% maior, ou seja, para aproximadamente R$ 511 milhões.  
 
Nos últimos dois anos e meio, a empresa investiu outros US$ 10 milhões para desenvolver novos 
produtos, em treinamento e na adaptação de seus equipamentos para novas linhas de 
revestimentos.  
 
Foram contratados consultores internacionais e designers italianos. Profissionais da Cecrisa foram 
a feiras na Itália - centro mundial de design de pisos e azulejos - participar de cursos e 
treinamentos. "Sempre visitamos o exterior para conhecer as novas tendências do mercado de 
cerâmica", disse.  
 
Fabricante de pisos, revestimentos para paredes e fachadas, peças especiais e porcelanatos, a 
meta da Cecrisa é aumentar a participação dos produtos mais nobres, que levam a marca 
Portinari, no total das vendas. "A Portinari é uma das melhores do mundo em qualidade", disse 
Bothomé, que informou que, há quatro anos, os produtos sofisticados respondiam por apenas 
20% do faturamento da empresa.  
 
"Invertemos esse quadro e hoje 80% da receita vem com produtos mais nobres", afirmou o 
executivo. A marca Cecrisa, entretanto, não sairá do mercado. "É uma linha muito forte, que tem 
qualidade e uma condição de preço mais atrativa", disse.  
 
Para fortalecer a marca Portinari, a empresa percorreu 12 estados, apresentando treinamento 
técnico, de marketing, vendas e comportamental. A Cecrisa também lançou seu programa de 
incentivo e relacionamento, destinado a um público-alvo de 4,5 mil pessoas ligadas à empresa e 
aos clientes e parceiros, no qual será investido R$ 2 milhões.  
 



Segundo Bothomé, a Cecrisa detém 10% do faturamento e 5% do volume de produção do setor 
de cerâmica do País, que movimenta cerca de R$ 4,2 bilhões por ano e que em 2004 produziu 565 
milhões de metros quadrados.  
 
A capacidade instalada do setor é de atualmente 620 milhões de metros quadrados. São 97 
empresas instaladas no País, com 14 unidades industriais. Os principais pólos - Santa Gertrudes 
(SP) e Santa Catarina - representam 90% da produção brasileira.  
 
Exportações de US$ 49 milhões  
 
A empresa catarinense - que possui cinco unidades produtivas, sendo três em Santa Catarina, 
uma em Minas Gerais e outra em Goiás - bateu seu recorde de vendas externas em 2004, com 
uma receita de US$ 44 milhões (12 milhões de metros quadrados), contra US$ 41 milhões de 
2003.  
 
A empresa, disse Bothomé, respondeu por 12,8% dos embarques de produtos cerâmicos do País 
em 2004, que somaram US$ 342 milhões (126 milhões de metros quadrados). Em 2005 a 
empresa pretende exportar o equivalente a US$ 49 milhões. O principal mercado é a América do 
Norte, responsável por 50% dos embarques, seguida pela União Européia, Ásia e América Latina.  
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