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ABIROCHAS APRESENTA O DOSSIÊ BRASIL 20141 
 

O Dr. Carlo Montani, pesquisador italiano, elabora anualmente um relatório sobre o 

panorama mundial da produção e comércio internacional do setor de rochas ornamentais.  

Designado Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo (Report Marble and Stones in the World), 

em sua edição de 2013, além dos dados relativos à conjuntura mundial do setor, o XXIV 

Rapporto do Dr. Montani incluiu um capítulo especial, denominado “Brasil: líder ocidental da 

pedra” e com apresentação bilíngue (italiano/inglês).  

Este texto especial sobre o 

Brasil, contratado ao Dr. Carlo Montani 

pela Abirochas, permitiu sinalizar, para 

a comunidade internacional, os 

avanços e a posição brasileira no 

mercado mundial em 2012.  Destacou-

se, assim, um painel atualizado sobre 

nosso perfil de produção, consumo, 

exportação e importação, com 

referências de interesse comercial 

amarradas à estrutura competitiva do 

parque industrial brasileiro de 

beneficiamento e às perspectivas de 

crescimento ligadas aos mercados 

interno e externo.  

A segunda edição do Dossiê 

Brasil, apresentando dados referentes 

a 2013, constituiu um volume 

independente do XXV Rapporto e, assim como este, foi lançado em Verona – Itália, durante 

a Marmomacc 2014. Retratando um período particularmente auspicioso, quando nossas 

exportações tiveram excepcional desempenho e somaram USD 1,3 bilhão, com incremento 

de 23% frente ao ano de 2012, o Dossiê Brasil destacou a importância dos setores mínero-

industriais e, inclusive, do setor de rochas ornamentais, para a balança comercial do País. 

Ressaltou, ainda, que “o Brasil é o único grande player do mundo ocidental capaz de elevar 

consideravelmente sua produção, beneficiamento, intercâmbio comercial e consumo de 

rochas ornamentais e de revestimento”. Isto, em função de uma densidade demográfica 

ainda baixa e da existência de vastas regiões passíveis de desenvolvimento socioeconômico.  

 

                                                
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 20 de outubro de 2014, Belo 
Horizonte – MG. Imagem da primeira página: capa do Dossiê Brasil 2014.  
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De acordo com o Dr. 

Montani, sob a ótica da 

disposição para 

investimentos setoriais, de 

forma ousada, porém 

prudente, tratar o Brasil 

como um modelo notável 

de desenvolvimento não é 

uma proposição arriscada, 

ainda mais por este modelo 

calcar-se em mecanismos 

cooperativos e 

associativistas, norteados 

por uma economia de 

mercado. Em última análise, refere o Dr. Montani, “o Brasil é a fotografia de uma tendência 

capaz de contribuir para a formulação de estratégias globais de desenvolvimento”, 

associadas a fatores naturais e determinadas por vontade política.  

No texto da apresentação do Dossiê Brasil, o presidente da Abirochas, Reinaldo 

Dantas Sampaio, propõe que foi inaugurada uma nova via de comunicação da indústria 

brasileira de rochas ornamentais com o mercado internacional, oferecendo-se ao público 

uma síntese consistente do atual estágio de desenvolvimento e do potencial futuro desse 

segmento industrial no Brasil. Propõe ainda que o Dossiê Brasil nasce sob a prestigiosa 

coordenação do Dr. Carlo Montani, que lhe empresta confiabilidade, afirmando que a 

promoção do crescimento material e moral do ser humano, lastreada no aproveitamento 

equilibrado das potencialidades naturais do seu ambiente, permite construir o 

desenvolvimento autossustentado.  

Com um conteúdo bastante rico em dados qualitativos e quantitativos, o Dossiê Brasil 

permite observar aspectos históricos da utilização da pedra em nosso território, desde o 

período colonial, evoluindo sua análise até o atual cenário da estrutura industrial do setor, 

do comércio internacional e dos mercados prioritários. Discute-se ainda um conjunto de 

novas variáveis relevantes para o desenvolvimento setorial, em que se pode destacar o 

papel da tecnologia, os materiais concorrentes e a interação dos mercados interno e 

externo, a partir de um texto trilingue (português/inglês/italiano) suportado por vasta 

documentação estatística.  
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Espera-se que o Dossiê Brasil constitua 

base para uma reflexão estratégica sobre o 

setor brasileiro de rochas ornamentais e seu 

alcance socioeconômico, importante quer do 

ponto de vista empresarial, quer político e 

institucional. As fortes relações e afinidades 

étnicas e culturais, de maneira geral, 

existentes entre a Itália e o Brasil, 

particularmente evidenciadas no setor de 

rochas ornamentais, motivaram um 

pronunciamento do presidente da Abirochas, 

durante a cerimônia de lançamento do Dossiê 

Brasil 2014, na feira de Verona.  

Este pronunciamento foi realizado no 

idioma dos anfitriões, e é transcrito a seguir: 

 

Discorso in Italia, in occasione del lancio del "Dossier Brasile' – Marmomacc 2014 

Verona, 25 settembre 2014  

Signore e signori, buon giorno. 

Ho chiesto agli amici brasiliani il permesso di parlare in italiano e, allo stesso tempo vi chiedo di 
perdonarmi, findora, eventuali sbagli nell’ uso della lingua italiana . 

Mi ricordo di un  passaggio della vita del filosofo Michel Foucault, quando  há assunto una cattedra  in 
un’universitá francese, lui ha detto: “ Io so tutte le parole che devo dire in questo momento, però, vorrei 
che una voce si avvicinasse e me le soffiasse nelle mie orecchie  nell’ordine corretto. In questo momento  
é anche la mia situazione e il mio desiderio. 

Per me é um grande piacere  stare qui com voi, in questo momento, per il  lancio del Dossier Brasile, nella 
bella e storica città di Verona, in occasione della Marmomacc. Innanzitutto per l’importanza mondiale  
della fiera, ed anche per la  lunga storia di relazioni tra l’industria brasiliana  e l’industria italiana, ma, 
soprattutto per la profonda relazione d’amicizia tra  brasiliani e  italiani. 

Il Dossier Brasile, a cura del dottor Carlo Montani, fa una sintese dell’attuale stadio di sviluppo e del 
potenziale futuro del settore di rocce ornamentali e di rivestimento in Brasile. Fa, anche, un  riferimento 
al veloce processo di sviluppo di questo settore industriale, soprattutto come conseguenza della’audacia 
e della volontà degli imprenditori. 

La convinzione di questo potenziale ha stimolato  l’Abirochas a elaborare uno studio sullo stadio dell’arte 
della catena industriale settoriale, attraverso un  ampio dialogo, in ogni regione produttiva, con i 
produttori, gli  architetti, i costruttori , l’accademia, com gli istituti tecnologici del sistema industriale 
brasiliano, com gli organi governativi ed anche, con  la catena dei fornitori.  Considerando le dimensioni 
del  territorio brasiliano, possiamo dire che stiamo realizzando  un  progetto  continentale! 

Questo studio permetterà la piena conoscenza della  realtà del nostro settore, di tutti i fattori che 
lìmitano la sua crescita, come pure di tutti quelli che stimolano il suo sviluppo. Il dialogo con la rete 
d’interlocutori permetterà di  consolidare un arco d’alleanza politico-istituzionale capace di influenzare 
una  politica nazionale rivolta allo  sviluppo settoriale, con l’obiettivo di promuovere l’avanzo 
tecnologico, l’ampliazone del parco industriale, come pure, l’aumento della quantità di cave in 
operazione, lo sviluppo della produzione nazionale di macchinari, la diffusione della “cultura della pietra” 
nel’ambito dell’accademia; tutto questo com un obiettivo principale: aumentare l’uso delle rocce 
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brasiliane nell’architettura  mondiale, e anche, chiaro, nell’architettura brasiliana. 

Un nuovo ciclo di sviluppo nel settore della pietra in Brasile,  significa un’importante contribuzione alla 
creazione di posti di lavoro, di investimenti produttivi e di divise  internazionali, che sono aspetti di 
grande rilevanza sociale ed economica per noi e anche, rappresenta un’opportunità di maggiore 
integrazione commerciale, industriale e d’investimenti con il mercato mondiale e in particolare con gli  
imprenditori  italiani.  

Ci auguriamo che il Dossier Brasile sia allo stesso tempo, una nuova via di comunicazione tra l’industria 
brasiliana e il mercato internazionale, e principalmente, la testimonianza dinamica annuale del 
progresso di nostro ambizioso progetto. Ambizioso nel senso de rappresentare uma visione moderna che 
deve servire a trasformare la realtà atuale e anche, perche, proporre uma política industriale setoriale 
nell’economia de nostro tempo, significa afronttare gli alleati interni del neo liberalìsmo e dello capitàle 
finanziario che credono che il “mercato” é tutto; nonostante il indiscutibile fracasso di questo modelo. 

Ripeto, lanciare qua, a Verona, in Italia, il Dossier Brasile, per me rappresenta  un grande onore, 
soprattutto perche appartengo ad una generazione che é stata profondamente influenzata da una 
particolare cultura italiana, ou meglio, di uno perìodo particolare della vitta e della cultura italiana del 
secolo scorso, legata ao mondo del cinema, della musica e della lettetatura. 

Molti della mia generazione anno cresciutto sópra questa làstra filosofica e culturale. 

Ringrazio, infinitamente, tutti voi qui presenti. 

Grazie infiniti! 

Reinaldo Dantas Sampaio 

Presidente da ABIROCHAS 

  

 


