
 

                                       

 

O ESSENCIAL É SER SIMPLES, O INDISPENSÁVEL É SER ORIGINAL. 

A Porcelana Monte Sião, famosa pela produção artesanal da porcelana 
azul e branca, produto emblemático que a tornou famosa em todo o país. 

A produção da porcelana se realiza de forma artesanal, com pintura feita a 
mão e a queima em forno a lenha, o que confere ao produto final um 
aspecto único e de alta qualidade. 

A presença do artesão em todas as etapas de elaboração dos produtos 
aliada à exclusividade de cada peça produzida conduz à percepção de que 
se trata de um produto classificado como premium, exclusivo. Presente 
em conceituadas lojas de decoração, cenários de novelas e   também em 
restaurantes de chefs renomados.  

 



 

 " A ARTE DE UMA HISTÓRIA MOLDADA EM ARGILA E PINTADA Á MÃO "  
COMPLETA 55 ANOS . 

A Porcelana Monte Sião foi fundada em 1959. No início, a produção era 
pequena e fabricava-se somente pequenos bibelôs. Sob encomenda, foi 
solicitado que fosse feito uma cópia de uma jarrinha azul e branca recém 
trazida de Portugal. Essa peça foi reproduzida e fez tanto sucesso que 
passou a ser um modelo de produção.  

 

 

Outros modelos parecidos foram desenvolvidos e produzidos para 
diversificar a linha de produtos, como xícaras, pires, travessas, canecas, 
copos, etc. 

 

O processo era 100% artesanal. Moía-se a matéria prima, fazia-se os 
moldes, estampava-se as peças, aplicava-se a pintura artesanal e por fim 



as mesmas eram colocadas no forno a lenha por várias horas até ficarem 
prontas para o comércio.  

 

Todo maquinário necessário para a produção das porcelanas era 
engenhado na própria fábrica, desde o 'Tamburão', enorme tambor que 
girava num eixo central moendo a matéria prima, o torno que era utilizado 
para confecção dos moldes, as peças giratórias para aplicação da pintura 
artesanal, as prateleiras onde as peças ficavam acondicionadas para 
secagem, até mesmo o forno. 

 

As vendas no início se restringiam a pequenos eventos e feiras nas cidades 
vizinhas, e alguns anos após foi então inaugurada a loja, no mesmo local 
da fábrica. Fazia-se plantões na cidade vizinha de Águas de Lindóia, com a 
finalidade de atrair turistas para visitação da fábrica. 



Quando a fábrica foi instalada, a cidade de Monte Sião era basicamente 
rural, não havia visita de turistas nem comércio significativo. Com o 
aumento de turistas visitando a fábrica, as costureiras locais começaram a 
fazer ponto no local para vender suas malhas tecidas em suas casas. 

 

Apesar tantos anos de existência, a Porcelana Monte Sião não se rendeu 
até hoje à tecnologia e produz porcelana da mais alta qualidade em forno 
a lenha e utilizando praticamente as mesmas máquinas desde sua 
fundação. O segredo da legítima porcelana está na mistura dos gases da 
lenha queimada com a porcelana incandescida, que lhe confere extrema 
rigidez e qualidade. 

 



O diferencial das nossas porcelanas é justamente a valorização do 
artesanal, do exclusivo, onde cada peça é tratada como única. A pintura é 
feita a mão que faz o diferencial no produto que fabricamos, o que nos 
garante uma clientela de bom gosto que sabe valorizar a arte de fazer 
porcelana. 

 

A fábrica e sua loja, ficam localizadas na Rua Sete de Setembro , 436, em 
Monte Sião-MG, onde consumidores de revendedores possam adquirir 
nossos produtos. As compras podem também ser feitas através do site 
www.porcelamontesiao.com.br 

 

  

 

 

 

 


