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Através do Projeto Academia das Rochas, a ABIROCHAS está formulando instru-

mentos que favoreçam a agregação tecnológica, os processos de inovação e 

design, a capacitação operacional e gerencial, o fortalecimento associativo, o 

acesso a mercados e outros focados na atividade de marmoraria, fortalecendo o 

papel do marmorista junto a especificadores e consumidores finais de todo o país.

A qualificação da marmoraria é considerada importante e extremamente oportu-

na, cumprindo uma dupla finalidade: a capacitação para atendimento das novas 

formas de relacionamento exigidas pela indústria da construção civil dos seus 

fornecedores, no mercado interno; e a adequação para a denominada “terceira 

onda exportadora” do setor de rochas, centrada no fornecimento de produtos 

acabados e serviços para atendimento de obras no mercado externo. 

No mercado interno, as marmorarias precisarão atuar como fornecedoras de 

soluções integradas de revestimento para as edificações, e não mais como sim-

ples fornecedoras de insumos. No mercado externo, a terceira onda exportadora 

é a principal forma atualmente vislumbrada para um salto quantitativo e qualitativo 

das exportações, acrescentando-se produtos acabados de maior valor agregado 

à comercialização. 

A série de documentos técnicos dedicados às marmorarias tem por finalidade 

divulgar as melhores práticas do processo produtivo e da prestação de serviços 

ao consumidor, desde o recebimento da matéria-prima até a entrega do produto 

final. Também estão contempladas dicas de organização, estratégias de venda, 

custos e formação de preços, informações técnicas sobre aplicação, patologias 

dos revestimentos, novas tecnologias, de modo a auxiliar o marmorista quanto às 

demandas de especificadores e clientes.

Esperamos que este documento seja útil e que o projeto Academia das Rochas 

contribua efetivamente para a modernização e prosperidade das marmorarias 

brasileiras. 

Brasília, 20 de abril de 2019

Reinaldo Dantas Sampaio

Presidente

José Georgevan Gomes de Araújo

Vice-Presidente de Mercado Interno
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VENDER...
Muita gente pensa que tudo termina na venda. Que vender é o mais importante 

para a saúde da sua empresa. Que não existe pós-venda. Que nada deve 

preocupar além de descobrir novos clientes e vender novamente. E que só assim 

a empresa prosperará. 

De forma bastante simples, e “sem querer ensinar o padre-nosso ao vigário'', esta 

publicação vem lembrar pequenos detalhes que, às vezes, são preteridos pelas 

empresas.

Devemos ser bem específicos e deixar todo o processo claro, evitando dissabores 

no decorrer do mesmo, que culminará com a entrega dos produtos na obra. 

Puro engano. Tudo COMEÇA na venda. 

A forma de apresentar e entregar os serviços da marmoraria é considerada a mais 

importante de todas as etapas e tem sido renegada por inúmeros fornecedores.

E lembrar que o pós-venda é também muito importante. Ter um 
cliente satisfeito é, com certeza, a melhor propaganda para o seu 
negócio.

Diz a sabedoria popular: “O combinado não sai caro”. 

Descobrimos o óbvio: desde o pedido até a entrega, quanto mais tudo for escrito, 

mais certo tudo acontecerá. Descrever o produto comprado, os cuidados de 

manuseio, os cuidados de limpeza e manutenção. Enfim, criar um pequeno 

“manual” para orientação do consumidor ou especificador. 

7
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ENTREGA
TUDO COMEÇA NO

ROMANEIO
Por definição, o romaneio é a relação completa e 

detalhada dos produtos ou serviços que serão 

entregues ou recebidos.

O romaneio objetiva conhecer como a mercadoria 

está apresentada, a fim de facilitar a identificação e 

localização de qualquer peça dentro de um lote.

FFacilita também a conferência da mercadoria por parte das diferentes fiscaliza-

ções, no embarque transporte e entrega.

NNa área de marmoraria, temos dois documentos importantes que acompanham 

os produtos/serviços:

2. A OS, ordem de serviço, que eventualmente pode acompanhar o romaneio de 

entrega dos produtos.

1. O romaneio de entrega dos produtos/serviços.

PEDIDO

Se toleráveis, fornecer ao cliente amostras representativas das variações 

esperadas, assim como deixar claro no pedido/contrato entre as partes. Caso não 

sejam aceitáveis, e dependendo do porte da obra, procurar oferecer materiais 

mais homogêneos que permitam diminuir essas diferenças.

Assim, é importante no pedido mostrar ao cliente/especificador as possibilidades 

de variação das rochas escolhidas e verificar se essas possíveis variações 

podem influir no aspecto estético esperado pelo projeto.

Por serem materiais naturais, as rochas ornamentais apresentam diferentes 

estruturas. Entre essas estruturas temos as que comprometem a resistência, 

como as fissuras. Sua detecção é importante, pois podem se ampliar e chegar a 

quebrar o material.

Uma das características das rochas ornamentais vem de seu aspecto único de 

formação pela natureza e de suas inúmeras variações de cores e texturas. Elas 

não são perfeitas e suas “imperfeições” são os legados e contribuições do nosso 

planeta, produzindo em cada uma delas, uma identidade singular.

CONTROLE OS

PRODUTOS NO

RECEBIMENTO

E NA ENTREGA.
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ROMANEIO PARA

2. O código de barras tem uma sequência por bloco de material, então, para 

comprar um material de mesma qualidade, basta acompanhar a sequência do 

código. Isso ajuda a ter um material homogêneo para execução do projeto. Várias 

rochas ornamentais possuem veios em sua formação e, nos casos da obra em 

que seja exigido o acompanhamento do veio, é fundamental manter esta 

sequência numérica. 

Nos exemplos a seguir (Fig. 1 a 3), mostra-se uma paginação de piso de um 

ambiente grande e analisa-se três das possibilidades de corte/aplicação, em que 

sempre o aproveitamento do material é fundamental para o custo da obra:

1. Atualmente, toda empresa nacional e internacional trabalha com código de 

barras. Na compra do material para execução de determinado projeto, fica muito 

fácil identificar cada chapa por este código. Nele está basicamente o tipo do 

material e dimensões. Dessa forma, a marmoraria tem o controle e melhor 

aproveitamento possível das peças.

3. Existe também uma questão importante na compra que deve ser considerada: 

melhor aproveitamento = menor custo. Assim, o planejamento do corte das 

chapas deve passar por uma análise de todas as possibilidades estéticas aliadas 

aos tamanhos de ladrilhos, sempre baseado no aproveitamento sem 

desperdícios. É claro que sobras podem virar rodapés ou soleiras, mas o ideal é 

que cada material seja consumido no pedido a que ele se refere.

FABRICAÇÃO
Temos estruturas que não comprometem a resistência da pedra, como os cristais, 

fios, cordão, mula etc., que não prejudicam a textura, mas não são agradáveis à 

vista em alguns casos.

Sendo uma questão subjetiva, o cliente pode aprovar e até gostar de ter uma pia 

com um cordão natural, diferenciando-a de outras. No entanto, há quem não 

goste e exija a troca da peça.

Outras são passíveis de recuperação, como a retirada do cristal ou do cordão no 

aproveitamento do corte, por exemplo, ou ainda, em alguns casos, tentar o aceite 

do material com sua estruturação natural.

Normalmente, estas estruturas são todas solucionáveis. Uma fissura pode 

reforçar-se, colar e dar um novo polimento, até desaparecer da percepção visual 

normal.

2. Outro fator importante é o capricho no 

acabamento e limpeza dos materiais. 

Ladrilhos que depois de cortados não 

são lavados, ou acabados, causam má 

impressão ao cliente.

1. O maior problema da aparência não 

são motivos naturais. São motivos de 

erro da execução, um corte errado, um 

furo errado, uma medida errada, um 

acabamento virado, lado direito para 

lado esquerdo, etc. Temos muitos itens 

de erro no processo.
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Figura 1 - Piso de 55 cm x 55 cm, colocação diagonal, tabeira de 15 cm. Figura 2 - Piso de 90 x 90 cm, colocação diagonal, tabeira de 15 cm, cabouchon D=10 cm. 
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Em grandes obras – por exemplo, nos aeroportos ou shoppings –, os clientes 

devem ser levados às jazidas, visando verificar a capacidade produtiva da 

mesma, escolher o tipo de material a utilizar e separar áreas de extração para 

garantir homogeneidade no padrão do material especificado.

Vejamos o exemplo de um piso paginado com diferentes medidas. Não existindo 

projeto, a marmoraria envia o encarregado para medição "in loco", que realiza o 

desenho conforme a necessidade da obra (Fig. 4).

Ao controle de recebimento cabe verificar a qualidade do material, fissuras ou 

algum problema ocorrido no transporte. As medidas e peso constarão no 

romaneio com código de barras.

Assim, verifica-se que o material ideal para nosso aproveitamento seriam chapas 

de 1,80 x 2,70 m, livres para uso. No caso em que não chegue a 1,80 m de altura, a 

melhor opção seria a de peças de 0,55 x 0,55 m; e, caso sejam maiores, 

compensaria mais trabalhar com as tabeiras. Com o material definido, é só 

conferir o estoque para sabermos se há disponibilidade da quantidade necessária 

para a obra.

Quando o pedido passa na produção é muito importante a marcação das peças. O 

ideal é que seja feita pelo encarregado do corte do material, que irá marcá-la 

segundo a chapa e não precisamente em uma sequência contínua (Fig. 5), 

marcando o sentido de colocação.

É importante que este desenho ou croquis chegue na obra para orientação do 

assentador e do encarregado. Se qualquer peça for virada, poderá prejudicar todo 

o serviço ou inutilizar todo o material cortado, gerando prejuízo. 

15

Figura 3 - Piso de 90 cm x 90 cm, colocação diagonal. 
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Figura 4 - Croquis do local elaborado pelo encarregado pela medição.
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DICAS DE
ASSENTAMENTO

EM ALGUNS LOCAIS, O ASSENTAMENTO É EFETUADO PELA 

PRÓPRIA MARMORARIA, DIFERENTEMENTE DE OUTROS QUE 

SÓ FORNECEM OS MATERIAIS. O MERCADO PREFERE E 

ESPERA QUE AS MARMORARIAS EFETUEM ELAS MESMAS 

ESSA COLOCAÇÃO. 

Recomendar ao assentador que ele espalhe 

os ladrilhos em um espaço amplo, para a 

verificação destes com o desenho enviado da 

firma. Como depois do corte o material passa 

por acabamento e carregamento, pode 

ocorrer troca da identificação das peças. Com 

a conferência, corrige-se esse erro.

Figura 5 - Croquis da numeração das peças elaborado pelo encarregado do corte.

0,70 0,70 0,70

0
,8

0

0
,8

00
,5

1
0
,8

0

0,69

0
,7

8

0,665 0,665

1,06

0,605

0,60

0
,6

0

0,08

0
,0
8

0
,8

0

0
,8

00
,5

1
0
,8

00,70 0,70 0,70 0,69

0
,7

8

0,665 0,665

1,06

0,605

0,60

0
,6

0

0,08

0
,0

8

12781314

349101516

5611121718
19

Anotado pelo Cortador

2

Desenho do local

1



18 19

ROMANEIO PARA
ENTREGA NA OBRA

2. Tudo começa com um projeto que gera o pedido e define o material. Quando 

não há, deve ser produzido um desenho básico a ser conferido no local, pois toda 

obra e local têm pequenas diferenças. Fazemos assim, um desenho final que tem 

a peculiaridade de ter peças que são montadas na produção, como é o caso do 

engrosso e saias, por exemplo, e peças que vão soltas, como os frontões. Estas 

peças devem constar no desenho e em uma planilha que descreve cada uma, 

com o material, nome, dimensão, obra, ambiente a ser instalado, andar e 

apartamento, no caso de serem repetitivos.

O ideal é que cada peça seja representada por 3 desenhos (planta, vista e corte) 

e, quando possível, uma perspectiva (Fig. 6, 7 e 8). Esse número de desenhos 

pode ser simplificado, desde que um único desenho consiga informar todos os 

dados necessários. Por isso, cada desenho deve ser o mais detalhado possível, 

para evitar erros na fabricação. Principalmente nas peças mais elaboradas ou 

complexas.

1. Os produtos fabricados normalmente são únicos. Cada item de uma obra 

possui uma infinidade de desenhos. Um condomínio com 7 torres, 28 andares e 4 

apartamentos por andar, pode possuir 6 tipos de bancadas por apartamento. 

Assim, nele teríamos 4.704 itens que poderiam, em tese, ser padronizados. Mas 

normalmente são diferentes. Não se encontram 10 bancadas iguais no 

comprimento, largura e posição da cuba. Isso leva a um sistema de romaneio 

diferente, impedindo o uso inicial do código de barras.

Figura 7 - Bancada com cuba em pedra.

Figura 6 - Balcão de terraço.
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Com esta planilha, pode-se fazer orçamento, os romaneios e acompanhamento 

da obra de um jeito muito simples e econômico (Fig. 9).

Em suas planilhas de controle, crie as nomenclaturas. Abaixo, estão indicadas em 

vermelho, as peças que não constavam no pedido inicial, e, portanto, demandam 

nova cobrança (Fig. 10). Não se perca no controle, seus lucros estão nele.

21

Figura 8 - Balcão para área de churrasqueira.

Atualmente, o mercado oferta vários programas para administrar marmorarias, só 

que a maioria é cara e difícil de implementar em marmorarias novas. Então, o mais 

prático é fazer o romaneio em um processador de texto ou planilha de cálculo. 
Figura 10 - Exemplo de planilha de controle de peças.

Descrição

Soleiras Elevador L=0,17m

Soleiras Salas L=0,17m

Soleiras Sacadas L=0,20m

Tento Sacadas H=0,04m

Peitoris Sacada L=0,33m

Peitoris Sacada L=0,19m

Peitoris Sacada L=0,28m

Baguetes Salas

Quant.

14,40

43,20

72,20

72,20

64,00

56,00

166,00

59,52

UN
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ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Mão de Obra Material Total Saldo

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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34,00

38,00

8,00

65,00

37,00

56,00

-R$    

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

17,00

17,00

17,00

8,00

21,00

21,00

21,00

-R$    

 29.597,80

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

734,40

2.203,20

3.971,00

1.155,20

5.504,00

3.248,00

12.782,00

R$    -

R$ 

36,12

109,02

105,84

228,40

57,00

87,88

59,52

Enviado

14,40

7,08

-36,82

-33,64

-164,40

-1,00

78,12

Mármores, Granitos e Pedras Naturais

Data

Cliente

CNPJ

Endereço

Cidade                                                                                Estado

Endereço Cobrança

São Paulo SP

o mesmo

Recebi conforme Local, Data e Hora

ROMANEIO DE ENTREGA    Nº

Total de Ladrilhos Carregados

Metragem Total Carregada

Peso da Carga

Valor Total Romaneio

Condições de Pagamento

Chapa Nº Material Tipo Esp. Qtd. peças Comp. Alt. M² Total M²
Branco Carrara Gioia

Branco Carrara Gioia

Branco Carrara Gioia

Ladrilho

Ladrilho

Ladrilho

2

2

2

30

9

1

40

0,150 0,726 0,11 3,27

0,726

0,260

0,360 0,26 2,35

0,38

6,00

0,381,453

40

6,00

359,82

Figura 9 - Exemplo de planilha de romaneio de entrega.
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ENTREGA
1. A entrega é um dos passos mais importantes 

no processo das marmorarias, pois tem incidên-

cia direta sobre o andamento da obra. Em caso 

de atraso, prejudica absurdamente o cliente. É 

também o mais importante para a saúde 

financeira da empresa onde, em muitos casos, 

a entrega tem relação direta com o faturamento 

dos produtos.

2. Existem construtoras que recepcionam o material, o estocam e têm um sistema 

de pontuação que ajuda a liberação financeira para a execução da obra. O atraso 

de algum dos fornecedores, pode prejudicar o andamento geral da obra. As ro-

chas ornamentais influem bastante nessa pontuação. 

3. Tanto o responsável pela entrega quanto o recebedor na obra devem conferir 

de forma bastante minuciosa as peças, no que se refere à quebra de quinas e 

outros defeitos perceptíveis.

5. A equipe responsável pela descarga também deve estar com luvas e não ter 

tido contato com vernizes, tintas, solventes, graxas e similares. Muitas das rochas 

são sujeitas a manchamento. É apropriado trajar uniforme apresentável e EPI. É o 

nome de sua marmoraria que estará sendo divulgado tanto à obra quanto aos vizi-

nhos, e é o seu cartão de visitas. Organização vende e conquista novas vendas.

4. O encarregado da marmoraria deve conduzir a descarga ou realizá-la com 

pessoal próprio, evitando danos e perdas no material. A marmoraria não deve 

contar com pessoal da obra que, normalmente, não é qualificado para efetuar o 

manuseio das rochas de forma adequada.

QUANTO MAIS RÁPIDO VOCÊ CONSEGUE ENTREGAR
OS SERVIÇOS, MAIS RÁPIDO VOCÊ CONSEGUE FATURAR.

RECEBIMENTO
NA OBRA

2. Deverá ser designado local para armazenamento do pedido em área coberta. 

Nunca aceitar entregas onde o material fique ao relento. Além de coberto, o local 

deve ser seco, ventilado, apresentar-se organizado, limpo e desimpedido. Orien-

tar que seja uma área com acesso de preferência restrito. 

5. Materiais como ferro, aço ou alguns compostos de alumínio não devem ter 

contato com as rochas, pois algumas mancham com a ferrugem. Assim, não 

devem ser utilizados como cavaletes ou apoios.

3. Avisar e recomendar sobre a fragilidade dos materiais para que os mesmos não 

sejam expostos a agressões, quebras ou danos. É recomendável o manuseio 

cuidadoso.

6. Tudo combinado e por escrito, não demanda nenhuma dúvida. Portanto, ao 

entregar na obra o material, a marmoraria deverá fornecer um ''manual'' ou um 

documento simplificado, especificando todos os cuidados necessários e solicitar 

a assinatura do cliente ou recebedor, tanto no documento, quanto no romaneio 

das peças.

4. As peças não podem ficar encostadas no solo, devendo ser criados paletes, 

cavaletes ou ripas onde as mesmas possam ser armazenadas. As peças maiores 

precisam ser acomodadas na vertical. A madeira deverá ser inerte (pinus) para 

evitar manchamento das rochas.

1. Ao serem recebidas, todas as peças deverão 

ser conferidas na quantidade e qualidade. Um 

bom romaneio, que venha acompanhando o 

pedido desde a fabricação e cortes na mar-

moraria, facilitará muito a entrega e a confe-

rência. 

EVITE MUDAR
O LOCAL DA

ARMAZENAGEM
DO MATERIAL.

ELE PODE QUEBRAR.

LEMBRE-SE

SEMPRE DE SAIR

DA OBRA COM

O ROMANEIO

ASSINADO.
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PROTEÇÃO
NECESSÁRIA

4. O consumidor deve ser avisado da existência de resinas que protegem os 

materiais, diversificando e ampliando o uso das rochas em locais onde ante-

riormente não seriam aplicadas. Caso o serviço de resinagem seja opcional na 

marmoraria, recomenda-se registro no formulário de pedido quando o cliente 

declinar da aplicação, evitando-se pendências judiciais entre as partes.

3. Nenhum material como solventes, ácidos, tintas, cloro e produtos que o 

contenham em sua fórmula, ou soda cáustica, devem ser aplicados sobre as 

rochas, podendo manchar. Palha de aço, sapólio ou outro tipo de material 

abrasivo não devem ser utilizados, para que o polimento não seja comprometido.

2. Caso não estejam, recomenda-se que na obra, as peças sejam cobertas com 

uma lona plástica.

1. As peças executadas na marmoraria devem sair da produção embaladas em 

filme de PVC, que se recomenda manter até o fim da pintura. Deve-se evitar na 

obra, poeira, resíduos de massas e outras impurezas.

Armazenamento
desorganizado

falta de

controle

perdas e

quebras

prejuízo
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GARANTIA

A. A marmoraria deve criar um folheto chamado de ''Instruções de 

Uso'', ''Manual de Utilização'' ou similar, em que explique de forma simpli-

ficada os cuidados básicos aqui descritos, especificando claramente o 

manuseio das rochas ornamentais, bem como direitos e obrigações.

B. O Código de Defesa do Consumidor preceitua que o consumidor 

tem prazo de sete dias, após o recebimento, para poder pedir reparação 

sem multa. O fornecedor deve solicitar no documento de instruções que, 

existindo avarias aparentes nas rochas entregues, ou em seus acaba-

mentos, estas devem ser informadas à marmoraria no ato da entrega, 

para que possam ser trocadas ou reparadas, conforme o caso. O prazo 

de sete dias não se aplica a produtos entregues sem defeitos e/ou de 

acordo com o pedido.

C. A garantia da marmoraria deve especificar que não cobre trincas, 

riscos, lascados e quebras decorrentes do mau armazenamento ou do 

transporte das peças dentro da obra, assim como manchamentos, por 

uso de materiais de limpeza inadequados.

D. A marmoraria deve explicar que as rochas ornamentais são cria-

ções da natureza, que presenteou o ser humano para dar nobreza, quali-

dade, sofisticação e durabilidade às obras, além de agregar maior valor, 

por serem únicas e exclusivas.

Assim sendo, não possuem padronização e as diferenças de tons e 

desenhos são suas principais particularidades. Raramente uma pedra é 

igual a outra. Seus atributos e propriedades são elementos que diferen-

ciam cada pedra.

E. Compete ao responsável pelo pedido na marmoraria e pela esco-

lha do material fazer a aprovação do mesmo, bem como promover a 

conferência das peças no ato da sua entrega, verificando seu acaba-

mento e se estão de acordo com o projeto ou pedido. 

F. Consulte o seu jurídico ou o seu advogado para a execução desse 

“manual''. Além de fornecer informações que facilitem o uso e o conhe-

cimento das rochas ornamentais, esse documento é importante para que 

ambas as partes, marmoraria e consumidor, tenham seus direitos 

garantidos.
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MANUTENÇÃO E
LIMPEZA

1. Compete ao marmorista, através do '' Manual'' sugerido a ser entregue junto 

com o pedido, orientar o cliente sobre a manutenção da rocha, garantindo a pre-

servação da sua natural beleza estética. Deve também informar que as rochas 

precisam ser protegidas durante e após o seu assentamento.  

2. É importante explicar que nenhuma obra foi feita para receber grandes 

quantidades de água – as antigas '' lavagens com mangueira''. Nem as obras, 

nem as rochas podem ser limpas dessa forma. As microfissuras no rejuntamento 

e nos encontros de rodapés se transformam em sugadores dessa água (quanto 

menor a bitola, maior a pressão), deixando os pisos com manchas oriundas do 

encharcamento resultante do excesso dessa lavagem.  

3. Deixar claro no Manual que para limpeza bastará um pano úmido com no 

máximo um detergente com pH neutro ou sabão de coco. Reiterar que não podem 

ser usados: sapólio, solventes, ácidos, cloro, soda cáustica, amônia, limpa vidros, 

álcool ou vinagre. Limpando como o recomendado, a vida útil do material aplicado 

aumenta.

4. Orientar para não ser arrastado nenhum elemento pesado sobre pisos ou 

bancadas, pois o polimento é sujeito a riscos. Assim, pisos térreos, com acesso a 

tráfego de pedestres, devem possuir tapete antecedendo o piso, de modo a reter a 

areia e outros resíduos. 

5. Avisar que bancadas não podem ser utilizadas como superfícies de corte. 

Usar tábua ou afim para isso. Cortar sobre a bancada, poderá riscá-la. Não usar 

objeto com ponta para retirar algum material que aderiu à superfície da rocha, mas 

sim usar uma espátula de silicone.

6. Em pisos, deve-se utilizar diariamente uma vassoura de pelo macio. 

VOCÊ
SABIA?

A MAIORIA DOS PROBLEMAS EM

MANCHAMENTO EM ROCHAS NATURAIS

SÃO CAUSADOS POR USO INADEQUADO

DE MATERIAL DE LIMPEZA.

LIMPEZA SOMENTE COM ÁGUA

E DETERGENTE NEUTRO.
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MARMODICAS
VALIOSAS

VOCÊ SABIA?
A entrega e o

pós-venda são tão

importantes quanto

o pedido.

Aprenda a cada dia com cada

cliente e com cada situação.

Pergunte-se sempre

‘‘Como minha marmoraria
pode melhorar?’’

Faça um PÓS-VENDA ligando para

seu cliente. Isso te ajudará a corrigir

o que for necessário e melhorar.

Sua melhor propaganda

é o cliente satisfeito!

É na

entrega que

será avaliada

sua SERIEDADE

 e CAPACIDADE.

ASSUMA A SUA RESPONSABILIDADE.
Não tente justificar ou procurar culpados.

CUMPRA SEMPRE
O PROMETIDO!

Vendeu?

Prometeu?

Entregue no prazo.

Dê assistência

à obra e ajude se

necessário. Isso dará a

todos CONFIANÇA

em seu serviço.

Resolva

imediatamente os

erros. Não deixe a

obra esperando.

Avalie depois a

responsabilidade.
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DOCUMENTAÇÃO

Uma vez conferido e entregue, deve-se juntar 

todos os protocolos, romaneios de entrega e 

demais documentos pertinentes à obra numa 

pasta arquivo, organizada por assunto, de for-

ma que sejam achados quando procurados.

O canhoto da nota fiscal deve ser enviado ao 

financeiro da empresa para processamento da 

cobrança e arquivo fiscal e posteriores 

comprovações legais quando necessárias.

COMPETÊNCIA

aÉ muito importante especificar todas as características dos materiais, bem 

como os cuidados durante o andamento da obra, os prazos de entrega, as con-

dições de medições (alvenarias e contrapisos prontos, cubas, metais e peças 

necessárias ao beneficiamento). Faça seu pedido ser completo, incluindo todo o 

combinado entre as partes. Confie no escrito e não na palavra.

aNão tenha medo das novas tecnologias: use as redes sociais como um 

divulgador de seus produtos. Funciona.

aDesde o primeiro contato com o cliente, deve-se esclarecer e pontuar todas as 

dúvidas e possibilidades existentes no desenrolar da obra. Tudo explicado, com-

binado e contratado, facilitará o relacionamento do princípio ao fim dos trabalhos. 

Um cliente satisfeito é sua maior propaganda!

aTomados os cuidados necessários e trabalhando com responsabilidade, o 

cliente criará um relacionamento duradouro que trará excelentes negócios para a 

marmoraria.

aDeve-se tomar muito cuidado com a indicação de profissionais para trabalhar 

na obra do cliente. Itens como segurança, idoneidade, ética, capacidade e 

demais, pertinentes ao relacionamento, devem ser observados.



SATISFEITO
Um cliente

amplia a possibilidade
          de inúmeros outros

CLIENTES.

Vale sempre o conselho:
FAZER CERTO DA PRIMEIRA VEZ!

1.  APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA MARMORARIA

2.  ENTENDENDO OS CUSTOS DA MARMORARIA

3.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

4.  ESTRATÉGIAS DE EXPOSIÇÃO E VENDA

5.  MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS - EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E MANUSEIO

6.  ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO NAS MARMORARIAS 

7.  PROTOCOLO DE ENTREGA

8.  AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE PROCESSO

9.  CORTE, ACABAMENTO E COLAGEM DE PEÇAS

10.  INSUMOS UTILIZADOS EM MARMORARIAS

11.  TÉCNICAS EM MEDIÇÃO DE OBRAS

12.  PROJETOS & CAD - COMO LER PLANTAS

13.  TÉCNICAS MANUAIS, ARTESANAIS, DETALHES

14.  GLOSSÁRIO DA ATIVIDADE DE MARMORARIA

15.  PRODUÇÃO LIMPA E RISCOS AMBIENTAIS / NORMAS

16.  APLICAÇÃO DE ROCHAS EM REVESTIMENTO

17.  AS ROCHAS ORNAMENTAIS: PROCESSO PRODUTIVO DA PEDREIRA À MARMORARIA

18.  PATOLOGIAS EM ROCHAS ORNAMENTAIS

19.  TIPOLOGIA E DESIGNAÇÃO COMERCIAL DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO

20.  CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ROCHAS PARA REVESTIMENTO

21.  PERFIS DE ATUAÇÃO DA MARMORARIA E PARCERIAS EMPRESARIAIS
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ACADEMIA
DAS ROCHAS
Juntos pela qualidade.

APRESENTAÇÃO
E ENTREGA

DOS PRODUTOS
E SERVIÇOS DA
MARMORARIA

ACADEMIA
DAS ROCHAS
Juntos pela qualidade.

www.academiadasrochas.com.br

Contato: contatos@abirochas.com.br | (61) 3033 1478

www.abirochas.com.br

/ABIROCHAS (61) 99840 6082@ABIROCHAS


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21

