


CHEGOU A GRANDE
OPORTUNIDADE PARA

CAPACITAR E VALORIZAR
AINDA MAIS A ATIVIDADE

DOS MARMORISTAS.

Estamos lançando um projeto pioneiro.
Uma oportunidade única que vai  gerar

ainda mais demanda ao setor marmorista,
oferecendo capacitação profissional
e valorização junto a escritórios de
arquitetura, design e construção.

ACADEMIA
DAS ROCHAS
Juntos pela qualidade.



Chegou a ACADEMIA DAS ROCHAS,
um programa que vai colocar em evidência

a atividade de quem comercializa 
rochas ornamentais, ensinando técnicas
para utilização, instalação, transporte,

venda e projetos.

O resultado será mais rentabilidade e
crescimento nos negócios, ampliando o uso

dessas rochas na arquitetura e no
cenário urbano brasileiro.

Para conectar-se com
essa ferramenta, basta acessar o portal

academiadasrochas.com.br

Aqui a Abirochas disponibilizará aos
marmoristas, arquitetos, engenheiros e

construtores um catálogo de rochas com
simulador virtual, videoaulas para marmoristas
e arquitetos, workshops, encontros e eventos
para disponibilizar informações técnicas para

melhor utilização das rochas ornamentais
como elemento de revestimento e outros usos.



A partir de agora, este será o ponto de
encontro da comunidade marmorista brasileira

para a troca de experiências e evolução
conjunta, promovendo o reconhecimento da

importância do marmorista junto aos arquitetos,
engenheiros, decoradores, construtores

e consumidores finais em todo o país.

EVENTOS

A ABIROCHAS também vai divulgar os principais
eventos nacionais e regionais, para os setores de
marmoraria, arquitetura e construção, onde estará
mostrando toda a força do setor de rochas ornamentais,
atraindo os associados e auxiliando os parceiros no
fechamento de grandes negócios.

WORKSHOPS

Na ACADEMIA DAS ROCHAS criaremos eventos em todo
o Brasil, falando do setor e aproximando ainda mais o
marmorista dos arquitetos de sua região.



CATÁLOGO DE ROCHAS

Um completo banco de imagens que apresenta as
principais variedades de rochas ornamentais brasileiras. 
Assim, poderá ser mostrada toda a gama de opções
disponíveis para que os clientes conheçam a vasta
diversidade das rochas brasileiras.

DIVULGAÇÃO EM UNIVERSIDADES

Ministraremos cursos e palestras, em faculdades de todo
o país, para fornecer aos estudantes de arquitetura
conhecimento sobre as possibilidades e usos adequados
das rochas como elemento de revestimento, gerando
melhores resultados técnicos e estéticos nos projetos.

SIMULADOR VIRTUAL

Estamos lançando uma ferramenta especial para
permitir a visualização das rochas nos ambientes em
que serão utilizadas.  Uma tecnologia que vai seduzir e
encantar, dando a exata noção do uso de nosso produto
em cada local onde é desejado.



ENCONTROS

Também  haverão encontros dentro das empresas do
setor, com palestras e confraternização

CAMPANHA PUBLICITÁRIA

Veicularemos uma campanha na mídia especializada
em arquitetura e construção,  valorizando a atividade
do marmorista.

CARTILHAS TÉCNICAS

Para que o setor marmorista tenha uma linguagem
única, criaremos conteúdos técnicos, ilustrados e
didáticos, para serem utilizados como manual na prática
para o aperfeiçoamento de técnicas de manuseio, corte,
instalação, transporte, análise e demonstração de rochas
ornamentais. Nessas cartilhas, os marmoristas poderão
incluir suas logomarcas, seguindo um manual.

O objetivo desse projeto é ampliar a informação,
uniformizando conceitos e a linguagem técnica para
aumentar a confiança do mercado.



Temas das videoaulas para marmoristas:
• Equipamento• Transporte (Manuseio)
• Conhecendo as NR’s
• Produção Limpa• Evitando desperdício
• Termos e nomenclatura do setor
• Aprendendo a: medir/cortar/ colar/
  entregar/apresentar/vender
• Autocad
• Evitando manchas nos materiais
• Patologias das rochas
• EPI’s (segurança e saúde)
• Riscos ambientais
• Capacitação Empresarial
• Consórcios Produtivos
• Pontualidade nas entregas
• Insumos para a marmoraria (abrasivos)
• Como ler uma planta
• Processo produtivo – ordem de serviço
• Descarregar e Carregar Pedras
• Como receber o cliente na marmoraria
• Modelo de marmoraria
• O papel e a responsabilidade de cada etapa
  no processo (da pedreira a marmoraria)
• Entendendo os custos da marmoraria 

VÍDEOAULAS

Na ACADEMIA DAS ROCHAS será possível aprender
todas as técnicas para aperfeiçoar a atividade do
marmorista. Os arquitetos também encontrarão
informações sobre as mais variadas rochas ornamentais
brasileiras, suas aplicações e qualidades técnicas. 

Cadastre-se no site e tenha acesso gratuito a este
conteúdo para marmoristas, arquitetos, designers
e construtoras.



Temas das videoaulas para arquitetos:
• Assentamento
• Variedade das pedras
• Todo processo industrial
• Tipos de acabamentos
• Garantia das pedras (durabilidade)
• Cadeia produtiva
• Pedras exóticas
• Acabamentos de superfícies
• Manutenção
• Uso das rochas
• Impermeabilização
• Fachadas
• Pisos elevados
• Efeitos estéticos
• Possibilidades de uso
• Sustentabilidade das pedras
• Responsabilidade social
• Recuperação e revitalização
• Garantia de Aplicação
• Manual para o consumidor
• Rocha Milenar (Singular / Exclusiva/ Variedades)
• Leis / Origem do Produto
• Preparo do Contra Piso
• Manual do arquiteto (responsabilidades) 

Esses são alguns dos temas propostos mas
novas sugestões de conteúdos para videoaulas
são bem-vindas.

VÍDEOAULAS



Esperamos você.
Juntos, tornaremos o mercado de rochas
ornamentais do Brasil ainda mais sólido.

Você terá acesso a todas essas ações,
que serão lançadas gradativamente.

Para ficar informado sobre todas as novidades,
cadastre-se no site e nos stands da ABIROCHAS

nas feiras que reúnem o setor.

Empresas do setor interessadas em juntarem-se
à ACADEMIA DAS ROCHAS são bem-vindas.

A adesão a este projeto é gratuita para
marmoristas, arquitetos, designers e construtores.

Empresas, revistas especializadas e
organizadores de feiras, entre outros,

podem ser parceiros nesse projeto.

Marmorista, sua participação
é gratuita. Inscreva-se.



academiadasrochas@abirochas.com.br

Telefone 61 3033 1478

WhatsApp 61 99998 9959

Skype robritto28

ACADEMIA
DAS ROCHAS
Juntos pela qualidade.


