O DESAFIO
DO AÇO

A vida de Agostino Rocca abrangeu quase um século e foi tão
rica, intensa e cheia de aventuras como poucas. Sobrevivente do
terremoto de Messina, valente combatente em diferentes frentes
de batalha da Primeira Guerra Mundial, Rocca alcançou a
maturidade como o grande “inventor” da indústria italiana,
liderando, nos anos 30, a reforma da siderurgia nesse país.
Foi absolvido das acusações de colaboracionismo com o regime
fascista e decidiu empreender uma nova aventura do outro lado
do oceano Atlântico.
Em pouco tempo - e impulsionado por sua alma de pioneiro fundou um império industrial que continua gerando empregos
a milhares de pessoas.
Os oleodutos no Peru, as pontes no Brasil, as aciarias argentinas
e as grandes estradas que atravessam a cordilheira dos Andes
são testemunhas do sucesso dos seus projetos.
Além deles, também estão as moradias, escolas e hospitais
construídos para seus trabalhadores e famílias.
Este livro narra uma vida apaixonante e também relata uma
parte importante e pouco explorada da História da Itália e da
América do Sul do século XX.
Luigi Offeddu é jornalista profissional desde 1982. Até 1990
trabalhou como cronista e enviado especial para Il Giornale,
fundado por Indro Montanelli. A partir de 1991 foi
correspondente na ex-URSS durante a última fase da “era”
Gorbachev e na primeira fase do governo de Yeltsin. Em 1994
trabalhou no semanário Panorama como chefe de redação
central. Em 1997, já no Il Corriere della Sera, foi enviado especial
e depois correspondente para a União Europeia em Bruxelas,
onde atualmente vive e trabalha. Realizou reportagens nos USA,
Argentina, México, China, África e em todo o Extremo Oriente.
Além de La sfida dell’acciaio, escreveu, entre outros, os livros
Questa America, Storia del bene, Storia del male, Milano da morire.

Esta biografia foi publicada pela primeira vez na Itália em 1984 e na Argentina em
2010. A presente edição em língua portuguesa é uma versão reduzida do texto original.
As notas de pé de página são notas do editor.

©Techint

Agostino Rocca / 1895-1978
Archivo Histórico Techint

Luigi Offeddu

O DESAFIO DO AÇO
Vida de Agostino Rocca

O desafio do aço
Luigi Offeddu
Texto original italiano reduzido por Carolina Lussana
Texto reduzido traduzido por Teresa Ciravegna
Texto reduzido editado por Miriam De Paoli
ISBN 9788873520092
Primeira edição eletrônica janeiro 2013

Esta obra está protegida pela Lei de regência n° 9.610/98
Está proibida sua reprodução, parcial ou total, sem autorização da Fondazione Dalmine
Copyright © Fondazione Dalmine
Piazza Caduti del 6 luglio 1944 - Dalmine - BG - Italia
www.fondazione.dalmine.it
segreteria.fondazione@dalmine.it

ÍNDICE

		I.
9		 A infância
20		 A guerra
35		 Os anos na Dalmine
		II.
49		 A reforma da siderurgia
60		 Rocca e o fascismo
66 Depois do oito de setembro
		III.
80		
89		
117
145

Nasce a Techint
O novo mundo
A filosofia de uma empresa
Retorno a Campana

163 Nota bibliográfica

