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Relatório da Coverings 2014 
Brasil: Maior e Melhor1 

 

 A Coverings Show, maior evento de revestimentos dos EUA e um dos três maiores do 

mundo, ao lado da Marmomacc Itália e da China Xiamen Stone Fair, foi realizada no período 

de 29 de abril a 2 de maio, em Las Vegas, EUA. Como de costume, esta edição da Coverings 

dividiu seu espaço entre rochas e cerâmicas, com grande destaque para os materiais 

rochosos.  

 Através do convênio Apex/Abirochas, o Brasil reuniu 58 expositores, que 

compuseram o maior grupo de empresas do mesmo setor até hoje organizado a participar 

de um evento no exterior, ocupando uma área de quase 2.000 m2.  

 Em consonância ao bom momento do mercado imobiliário dos EUA, os resultados 

alcançados pelas empresas brasileiras foram muito positivos, conforme manifestação dos 

próprios expositores. Também muito positiva foi a avaliação da montagem e serviços dos 

estandes brasileiros no evento.  

Representantes da Apex e da Abirochas tiveram oportunidade de discutir, com os 

expositores brasileiros e seus visitantes, as novas iniciativas do convênio e da marca Brasil 

Original Stones, envolvendo marketing de relacionamento em eventos da Fórmula Indy, 

Circuito de Rodeios nos EUA e Copa do Mundo.  

Encontros com representantes de entidades e empresas dos EUA, como a NTCA – 

National Tile Contractors Association, MIA – Marble Institute of America, AIA – American 

Institute of Architects, David Allen Co. e outras, produziram ótimos resultados pelo melhor 

entendimento da estrutura de comercialização e formas de penetração no mercado dos 

EUA.  

Apesar da marcante presença brasileira no atendimento do mercado residencial 

unifamiliar dos EUA, de fato existem novos nichos agora objetivados, como o das grandes 

obras residenciais e não residenciais, preferencialmente atendidas com cut-to-size pela Itália 

e China.  

Outro aspecto de interesse, observado na Coverings, refere-se ao incremento da 

oferta de porcelanatos com estampas e conceitos inspirados nos materiais rochosos 

naturais. Grandes placas porcelânicas, estampadas com impressão de jato de tinta a partir 

de imagens escaneadas de materiais rochosos naturais, muitos dos quais brasileiros, 

estavam sendo oferecidas por várias empresas. 

Além disso, parece ter aumentado a oferta dos materiais rochosos artificiais, já 

produzidos por diferentes empresas europeias, norte-americanas e chinesas. Os mármores 

também experimentam aquecimento de demanda nos EUA, inclusive junto ao mercado 

residencial unifamiliar. Atenta às atuais necessidades de divulgação e promoção comercial 

das rochas brasileiras, a Abirochas está efetivando sua filiação ao MIA e NTCA, que 

                                                
1 Este texto foi elaborado pelo geólogo Cid Chiodi Filho – Kistemann & Chiodi Assessoria e Projetos, para a ABIROCHAS – Associação 

Brasileira das Indústrias de Rochas Ornamentais, em 21 de maio de 2014, Belo Horizonte – MG.  
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desenvolvem programas de treinamento e divulgação em vários eventos regionais de 

interesse nos EUA.  

As previsões de desempenho do mercado imobiliário norte-americano são muito 

otimistas, tanto para 2014 quanto 2015, não se apontando turbulências maiores nos anos 

subsequentes. Esse mercado deverá assim assumir uma importância estratégica cada vez 

maior para as exportações brasileiras de rochas ornamentais.  

Destaca-se finalmente que os organizadores de Coverings anunciaram a volta do 

evento para a cidade de Orlando, na Flórida, em 2015. Oevento será realizado no Orange 

County Convention Center, de 17 a 20 de abril.  

 

Empresas e Entidades Brasileiras Participantes da Coverings 2014 

 

 Alfa Graniti Brasil 

 Altivo Pedras 

 Amagran 

 Angraex 

 Bramagran 

 Cajugram 
 Coemax Granitos 
 Corcovado / Brasigran 

 Costa Granitos 
 Decolores 
 Emigran 
 Ferraz Brasil 
 Fortuna Granitos 
 Gramazini 
 Gramic 
 Gramil 
 Granibras 
 Graniti Exportação 
 Gransena 

 Greenslate 
 GTN Granitos 
 Guidoni 
 Imetame 
 Itapoama 
 Jaciguá 
 Mag-Ban 
 Magnitos 
 Mameri Rochas 
 Maqstone 
 Marbrasa 
 Marcel 
 Margramar 
 Micapel 
 Milanezi Granitos 
 Millstone 
 Mineral Stone 
 MM2 
 Montenegro Granitos 
 Nova Aurora 

 Paraná Granitos 
 PBA Stones 
 Pedra do Frade 
 Pedra Rio 
 Pemagran 
 Planeta Pedra 
 Poliex Mármores 
 Programar 
 Qualitá 
 Sabagram 
 Santa Clara 
 Santo Antônio 
 Somibras 
 Testi 
 Tec Tear Granitos 
 Tracomal 
 Vitoria Stone 
 Zucchi 
 Yellow Stone 

 


