Portfólio de serviços

ABCP ao seu dispor!
A ABCP executa o ensaio que você precisa, orienta sobre a
tecnologia construtiva que você deseja e promove o curso
de capacitação que você procura.
Conheça a ABCP e faça um teste.
ABCP, uma Associação sempre à frente do seu tempo.

www.abcp.org.br

Folder ABCP ao seu dispor _alt14-08-13.indd 1

14/08/13 13:49

Portfólio de serviços

Construção civil.
Um dos pilares do
desenvolvimento
de um país
Onde tem gente e construção civil, tem cimento
portland, um dos mais importantes materiais de
construção, que ajuda a criar e manter a qualidade
de vida que as cidades e sua gente necessitam.
Porém, para produzir e melhor aplicar o cimento
portland é necessário conhecimento e tecnologias
que garantam obras duráveis e de qualidade.
E é neste contexto que surge a ABCP, a Associação Brasileira de Cimento Portland, com serviços e
atividades que estão à disposição de toda a cadeia
produtiva da construção civil desde 1936.

Ensaios Laboratoriais
Laboratórios da ABCP
e seus serviços

Presença nacional
Além de sua sede em São Paulo, a ABCP está
presente em 12 capitais brasileiras.
São os Escritórios e Representações Regionais, que interagem com as prefeituras, universidades, empresas e demais entidades locais,
para promover o desenvolvimento tecnológico
com qualidade.

Fortaleza

Recife

Salvador
Brasília

Campo Grande

Com certificação ISO 9001 e acreditações
nas redes brasileiras de laboratórios de ensaios e de calibração do Inmetro, órgão governamental que trata de qualidade e metrologia, os Laboratórios da ABCP são um
centro de referência para a indústria e toda
a cadeia produtiva que utiliza sistemas construtivos à base de cimento.
Troféu Vitória - Prêmio Qualidade
São quase 15 mil amostras estudadas e
Sinaprocim na categoria Ensaios Físicos
cerca de 10 mil laudos técnicos emitidos anualmente, entre ensaios químicos, mineralógicos, fisico-químicos e fisicomecânicos de cimento, concreto, pré-moldados, materiais afins etc.
A ABCP também é solicitada a prestar serviços em casos complexos
da engenharia e de grande repercussão nacional, sendo que a sua assistência engloba tanto o Brasil como países da América Latina.
E o mercado nacional reconhece essa competência pelos prêmios
que concedeu à ABCP nos últimos anos, resultado de pesquisas feitas pelo IBOPE.

Metrologia
Belo Horizonte

Vitória

São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba

Florianópolis

Há ainda toda a gama de serviços de
metrologia, que envolve aferição e calibração de peneiras de ensaios, balanças, vidrarias de laboratório, prensas para
ensaios mecânicos, entre outros.

Porto Alegre
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Selo de qualidade
Qualidade e Normalização: palavras de ordem da ABCP
O incentivo e a prática da qualidade fazem parte da
vida da Associação. Tanto que em 1940 a ABCP foi
uma das fundadoras da ABNT, Associação Brasileira
de Normas Técnicas. A ABCP dedica-se a acompanhar
tecnicamente a elaboração e atualização de cerca de
300 normas sobre cimento, concreto e insumos.
E essa prática somada à capacidade laboratorial faz
com que a ABCP conceda o Selo de Qualidade para cimento e para blocos de concreto para pavimentação e alvenaria.

Cursos, Biblioteca e SAC
Promoção e transferência de conhecimento
Faz parte do DNA da ABCP organizar e transferir conhecimento para a cadeia produtiva. Para isso
a Associação:
Promove anualmente, desde 1954, cursos sobre as
tecnologias de sistemas construtivos
Organiza e promove seminários e feiras sobre a construção com concreto
Mantém a mais completa biblioteca da América Latina em cimento e concreto
Possui serviço de atendimento ao cliente chamado de DCC, Disque Cimento
e Concreto, que esclarece dúvidas daqueles que trabalham na construção

Sustentabilidade
Tudo começa na indústria de cimento
O concreto é o segundo material mais consumido pelo homem
(o primeiro é a água) e sua contribuição ambiental é inquestionável, dado sua durabilidade e possibilidades de reciclagem.
Essa efetiva contribuição ambiental tem origem na própria fabricação do
cimento, quando resíduos são destruídos pelo coprocessamento em fornos
de cimento, ou passivos ambientais de outras indústrias são incorporados
ao cimento com o propósito de agregar características especiais aos novos
insumos que se produz com essas adições.

Alguns serviços e estudos
Emissões em chaminés
Classificação ambiental de resíduos
Resíduos para coprocessamento
Durabilidade do concreto
Agregados reciclados
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ABCP a serviço
do desenvolvimento
de mercado
A ABCP está sempre atenta às necessidades
da cadeia produtiva, organizando e promovendo
sistemas construtivos à base de cimento competitivos e de qualidade, destinados tanto à infraestrutura como para habitação.
E isso acontece através de projetos de desenvolvimento de mercado, cujas premissas
básicas são a integração da cadeia produtiva
e a atuação na forma de redes capilares, que
ampliam o campo de abrangência e penetração
de cada projeto.

Alguns projetos
Pavimento de Concreto
Comunidade da Construção
Parede de Concreto
Soluções para Cidades
Clube da Reforma
Pisos Permeáveis
Esse seu trabalho é reconhecido por parte
da iniciativa privada e, principalmente, pela
esfera pública. Tanto que a ABCP é sistematicamente convidada a desempenhar funções e
se envolver em questões da construção que
auxiliem a elaboração de políticas públicas e
programas governamentais.
Assim, a atuação da ABCP pode ser resumida
em dois objetivos: estar sempre à frente do
seu tempo e à inteira disposição do mercado da construção civil.
Afinal, o cimento participa ativamente do desenvolvimento de uma grande nação, construindo qualidade de vida para toda a sociedade.
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A perfeita associação entre a teoria
e a prática, à sua inteira disposição.

Desenvolvimento de Mercado
A ABCP busca desenvolver todos os segmentos
da construção, e como cada um deles possui necessidades e soluções específicas, a entidade criou e
mantém várias iniciativas.

Clube da Reforma

Comunidade da Construção

www.clubedareforma.org.br

www.comunidadedaconstrucao.com.br

Coprocessamento

Mãos à Obra Pro

www.coprocessamento.org.br

www.maosaobra.org.br

PDE – Programa de
Desenvolvimento Empresarial

Soluções para Cidades

Sede
Av. Torres de Oliveira, 76 – Jaguaré
CEP 05347-902 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 3760-5300 – dcc@abcp.org.br
www.abcp.org.br

Escritórios Regionais
NORTE/NORDESTE
Recife, PE – (81) 3092-7070 / 3092-7074 – abcpnne@abcp.org.br
CENTRO-OESTE
Brasília, DF – (61) 3327-8768 / 3328-7776 – abcpco@abcp.org.br
MINAS GERAIS
Belo Horizonte, MG – (31) 3223-0721 – abcpmg@abcp.org.br
RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro, RJ – (21) 2531-1990 / 2531-2729 – abcprj@abcp.org.br
SÃO PAULO
São Paulo, SP – (11) 3760-5374 – abcpsp@abcp.org.br

www.solucoesparacidades.com.br

(Indústria de Artefatos de Concreto)
www.pdebrasil.com.br

SUL
Curitiba, PR – (41) 3353-7426 / 3353-4707 – abcpsul@abcp.org.br

Fale conosco
O contato pode ser feito através de 0800, internet, carta, fax ou pessoalmente.
DDG: 0800-0555776 / Fax: (11) 3760-5340
dcc@abcp.org.br

Vias Concretas
www.viasconcretas.org.br

www.abcp.org.br

Folder ABCP ao seu dispor _alt14-08-13.indd 4

14/08/13 13:50

