
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA 
CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO



A SOBRATEMA - Associação Brasileira de Tecnologia
para Construção e Mineração, desde a sua fundação
em 1988, tem se dedicado a propor soluções para
o desenvolvimento tecnológico do setor, difundir o
conhecimento e informações, participar da formação,

 ssionais que
atuam no mercado brasileiro da construção e
mineração.

A entidade é idealizadora e organizadora da M&T
EXPO, a maior e mais importante Feira Latino-Ameri-
cana de Equipamentos para Construção e Mineração,
da Construction Expo, que apresenta soluções para

 cações e obras de infraestrutura, abrangendo
serviços, materiais e equipamentos, e da M&T Peças
e Serviços, que reúne fabricantes de peças e serviços
para equipamentos de Construção e Mineração.
Simultaneamente às feiras ocorrem os Congressos.

A Sobratema disponibiliza para o setor a Inteligência
de Mercado, que engloba o Estudo Sobratema
do Mercado Brasileiro de Equipamentos para 
Construção, a Pesquisa Principais Investimentos em 
Infraestrutura no Brasil, e a Pesquisa Frota Brasil em
Atividade. Também edita o Guia Sobratema de
Equipamentos, que reúne e organiza informações

 cações dos equipamentos nacionais e
importados comercializados no Brasil. A associação
organiza anualmente eventos especializados como o
Sobratema Workshop.

Há mais de 2  anos 
trabalhando em prol 

do desenvolvimento dos 
setores da construção 

e da mineração.



Publicações

Realiza a publicação de livros técnicos e gerenciais do setor, com mais de
3.500 exemplares vendidos. Também edita regularmente o Guia Sobratema
de Equipamentos, que reúne e organiza informações e especifi cações de 
2.359 equipamentos nacionais e importados, de 168 fabricantes distintos e 
classifi cados em 42 famílias.

A revista M&T – Manutenção e Tecnologia é especializada em informações
técnicas do interesse de usuários, compradores, locadores, fabricantes e
prestadores de serviços para equipamentos no Brasil e na América Latina.
Em circulação mensal desde 1989, possui tiragem de 13 mil exemplares/
edição.

A revista Grandes Construções atende os setores de Edifi cações, Infraestru-
tura, Construção Industrial, Tecnologia da Informação e Telecomunicações, 
Construção Imobiliária, Reciclagem de Materiais e Sustentabilidade, entre 
outros. O público-alvo são profi ssionais que ocupam cargos de decisão e 
formadores de opinião, como executivos e gerentes. Lançada em novem-
bro de 2009, tem uma tiragem mensal de 10 mil exemplares/edição.

O CHN é um canal audiovisual para a internet, que apresenta notícias,
matérias e entrevistas exclusivas do setor de construção.



www.sobratema.org.br

Feiras e Eventos

Organização de delegações para os principais eventos internacionais do
setor, como as feiras Bauma, Bauma China, Bices, Conexpo, Intermat, 
Samoter, Smopyc e WOC. Abre um leque de oportunidades para o pro-
 ssional brasileiro fazer networking, novos negócios e conhecer novas 

 ssionais já participaram do programa.

O principal objetivo do Sobratema Eventos é disseminar conhecimento e
 ssional do setor. Os temas abordados

nos workshops, congressos são de conteúdo técnico, produtivo e
gerencial. Mais de 50 eventos já foram realizados desde 1989, com público
aproximado de quase 15 mil participantes.

A M&T EXPO - Feira Internacional de Equipamentos para Construção e
Mineração é a maior feira de equipamentos do gênero da América Latina.
Sua próxima edição (10ª) será em 2018. Em 2015, a feira contou com 500
expositores, com mais de 45 mil visitantes, gerando R$ 1,2 bilhão em 
negócios.

 cações & Obras de
Infraestrutura, abrange materiais, serviços e equipamentos. Através de
salões temáticos, mostra as tendências e novidades de fabricantes de produ-
tos, matérias-primas, insumos e fornecedores de serviços. Na edição de 2013, 
recebeu 26 mil visitantes, 350 expositores numa área total de 50.000 m² de 

A M&T PEÇAS E SERVIÇOS é a única feira do gênero realizada na América
Latina e reúne fabricantes de peças e serviços para equipamentos de
construção e mineração do Brasil e dos países latino-americanos. Sua
próxima edição será realizada em 2017. Em 2014 a feira recebeu mais de
12 mil visitantes e 239 expositores.

exposição.  Sua próxima edição será em 2016.
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Os Manuais de Normalização foram desenvolvidos com base nas normas da ABNT, Resoluções 
do CONAMA e Normas Regulamentadoras da Fundacentro, para identifi cação das não confor-
midades em equipamentos.

A Inteligência de Mercado reúne informações do setor para a tomada de decisões estratégicas.
São estudos e pesquisas que atendem as áreas da construção e mineração, entre eles:
o Estudo Sobratema  do Mercado  Brasileiro de  Equipamentos para  Construção,  a  Pesquisa 
Principais  Investimentos em  Infraestrutura no  Brasil e a  Pesquisa  Frota Brasil  em Atividade.
Também disponibiliza o programa Custo Horário de equipamentos, juntamente com o simula-
dor do Custo/Hora de utilização.

O Instituto Opus prepara, forma e certifi ca profi ssionais para os setores da Construção
e da Mineração, já formou mais de 6.400 alunos em 499 cursos realizados, para 
mais de 490 empresas. Cursos oferecidos: Gestão de Frota, Gestão de Pneus, Supervisor
de Rigging, Rigger, Auxiliar de Movimentação, Instrutor Multiplicador, Desvendando a NR-35,
Operador de Ponte Rolante Pórtico e Operador de Equipamentos. Cursos no exterior: Líbia, 
Moçambique e Venezuela.

Estudos e Pesquisas

Treinamento

Relações Institucionais 

A Sobratema mantém um relacionamento estratégico com as principais associações repre-
sentativas de profi ssionais no Brasil e no exterior. A partir dessas parcerias, estabelecidas em 
âmbito nacional e internacional, colabora para a integração da cadeia da construção e 
mineração.
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Associação Brasileira de Tecnologia para 
Construção e Mineração
Av. Francisco Matarazzo, 404 - Cjs.401-701 
 Cep: 05001-000 - São Paulo - SP - Brasil 
Tel/Phone: +55 11 3662.4159

www.sobratema.org.br

  

Composição da diretoria:

RENTAL
6 empresas

11%
10 empresas
DEALERS
19%

19 empresas
CONSTRUTORAS

37%
17 empresas
FABRICANTES
33%

Nicola D’Arpino CNH Industrial Latin America

New Steel Soluções Sustentáveis




