SOBRATEMA

Associação Brasileira de Tecnologia
para Construção e Mineração

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Visão
Ser uma associação reconhecida nacional e internacionalmente, como
referência do setor brasileiro da construção e da mineração, com
desenvolvimento sustentável.
Missão
Congregar empresas, entidades e profissionais da construção e da
mineração, visando o aperfeiçoamento e desenvolvimento de seus
associados, dos setores atuantes e da comunidade.
Valores
-Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação
-Sustentabilidade
-Pessoas e Ética profissional
-Qualidade e Segurança

EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTO E TECNOLOGIA

CONSELHOS E DIRETORIAS

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL SOBRATEMA

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
A composição da Diretoria da SOBRATEMA representa uma de suas
maiores forças, pois congrega os principais representantes do
mercado de equipamentos e da cadeia da construção:

■ Construtoras
■ Fabricantes
■ Rental

■ Dealers

Associados: Pessoas Físicas e Jurídicas - 668

NÚCLEO JOVEM SOBRATEMA - 30

ASSOCIADOS

Os associados da SOBRATEMA desfrutam de vários benefícios:
• estreita cooperação com entidades dedicadas ao desenvolvimento e à
aplicação prática da qualidade para o melhor desempenho de
equipamentos e serviços;
• intercâmbio de informações técnicas;
• material de pesquisa e estudos;

• networking entre profissionais, empresários, fabricantes, prestadores de
serviços.

Pessoa Física + Pessoa Jurídica
668

NUCLEO JOVEM SOBRATEMA
Executivos principais construtoras, locadores, fabricantes e
distribuidores de Equipamentos.
Grupos de Trabalho:


Grupo inovação - Webfoco-Google (Premier Partner Google)



Grupo pós venda - Prêmio PÓS-VENDA SOBRATEMA



NR’S



Segurança na Operação de Equipamentos – Valorização do
setor



Bombeamento de Concreto - Regulamentação e precificação

MÍDIAS SOCIAIS

A Sobratema está presente nas Mídias Sociais, com isso, a entidade
pode compartilhar as últimas novidades com os profissionais e
empresários dos setores de construção, mineração e infraestrutura. Para
facilitar a interação com diversos países, a Sobratema conta com seu
portal em três idiomas: português, inglês e espanhol.

GUIA SOBRATEMA DE EQUIPAMENTOS
Evolução

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2013 e 2014
2014 e 2016 Digital

Páginas
626
948
1.236
786
690
1.476
1.076

Famílias
24
32
35
11
33
44
48

Marcas
53
90
108
60
98
141
165

Modelos
695
1.187
1.674
803
1.556
2.359
2.602

Uma publicação que contempla informações e especificações técnicas de equipamentos
nacionais e importados para o mercado da Construção e Mineração.
Uma Referência importantíssima p/ os profissionais das áreas de Engenharia e Logística .
Desde 2016 o Guia passou a ser uma publicação digital, seu conteúdo está disponível no
site www.guiasobratema.org.br e também em Tablets e Smartphones.
Disponível
tablets e
smartphones.

Edição2016-2017
 Manuseio de Cargas
 Transporte Vertical
 Trabalho em Altura

Edição2016-2018
 Escavação
 Carga
 Transporte
 Concreto
 Pavimentação

REVISTA M&T

•
•
•
•
•
•
•
•

Desde 1989 – 213 edições publicadas
Publicação mensal
13 mil exemplares, auditado pelo IVC
Setores abordados: Equipamentos, Manutenção, Ferramentas, Agronegócio, Mineração
Newsletter semanal - 85 mil profissionais e Lançamento da news de Peças e Serviços
Coberturas de eventos do setor no Brasil e no exterior
Apoio de mídia da M&T Expo 2015 e criação da Seção “Momento Expo”
Especial Dez/Jan –Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para
Construção – 2015-2020

REVISTA DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM TABLETS E SMARTPHONES PELO APP STORE OU GOOGLE PLAY.

TOTAL DE
DOWNLOADS
15.0 mil

REVISTA GC

•Desde 2009 – 79 Edições publicadas
•Publicação mensal
•10,500 exemplares, auditada pelo IVC
•Setores abordados: infraestrutura (transporte, energia, saneamento, portos, rodovias e
ferrovias), construção industrial e imobiliária, reciclagem de materiais e sustentabilidade
•Newsletter semanal - 109 mil profissionais
•Convites/Parcerias como apoio de mídia dos principais eventos do setor
•Apoio de mídia da Construction Expo 2016 e criação da Seção “Momento Expo”
•Julho – Especial Infraestrutura
REVISTA DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM TABLETS E SMARTPHONES PELO APP STORE OU GOOGLE PLAY.

TOTAL DE
DOWNLOADS
83.1 mil

SOBRATEMA EDITORA/PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

“Lean Construction & Excelência
Operacional
Jevandro Barros”
2ª Edição.
“Excelência Operacional “
Ivan Montenegro.

“Conversando com a Máquina”
Silvimar Fernandes Reis

Manutenção e Operação de
Equipamentos Móveis”
José Eduardo Paccola
2ª Edição
“Gerenciamento e Manutenção
de Equipamentos Móveis”
Norwil Veloso.

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção



Divulga a quantidade de equipamentos comercializada no ano em curso e
previsão para o próximo ano por tipo de equipamento




Projeção da demanda de equipamentos para os próximos anos
Comentários econômicos relevantes que impactam na demanda do setor

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário de Equipamentos atualizado em 2017
 20 famílias de equipamentos

 74 categorias ante 50 da atualização de 2016
 Tabela resumo com valores médios disponível no site oficial da
Sobratema e também nas revistas M&T e Grandes Construções

 Programa interativo com acesso gratuito aos associados da Sobratema
permite modificar parâmetros e preços sugeridos, realizar cálculos e
simulações, elaborar, guardar e/ou imprimir as planilhas para tê-las como
referência futura.
 Adoção de valor médio de aquisição para cada categoria de equipamento

NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Os equipamentos de construção que entram pela primeira vez
no Brasil precisam comprovar sua compatibilidade com a
legislação vigente e com as normas referentes a segurança e
cuidados com o meio ambiente.
A Sobratema elaborou Manuais de Normalização com a
finalidade de servir como ferramenta de alerta prévio para a
detecção de não conformidades nos principais equipamentos
de construção.
 19 Manuais disponíveis no site

CHN – CONSTRUÇÃO HOJE NOTÍCIAS

É um canal audiovisual para a
internet, que apresenta notícias,
matérias e entrevistas exclusivas do
setor de construção.
www.canalchn.com.br

INSTITUTO OPUS



6.400 alunos formados e ou certificados;



499 cursos realizados;



490 empresas clientes



Cursos:
Rigger, Supervisor de Rigging,
Capacitação para uso de plataforma elevatória
Gestão de Frotas, Gestão de Pneus,
Sinaleiro Amarrador , Instrutor Multiplicador
Desvendando a NR-35, Operador de Equipamentos
Operador de Ponte Rolante Pórtico
Desvendando a análise de óleo
Avaliação técnica operacional .



-

Cursos no Exterior: Líbia, Venezuela e Moçambique

CERTIFICAÇÃO DE 3ª PARTE - 2014

2014:
• Içamento de Carga:
• Rigger
• Supervisor de Rigging
• Sinaleiro Amarrador
• Operadores de:
• Guindaste
• Guindauto
Pórtico e Pontes Rolantes
2015:
• Linha Amarela
Cursos no Exterior: Líbia, Venezuela e
Moçambique

• Processo de certificação com rigorosos padrões, base ISO 17.024
Conselho e um Bureau formado pelas principais empresas e especialistas
do setor

Semana das Tecnologias Integradas para Construção, Meio
Ambiente e Equipamentos 2017.

Uma iniciativa inédita para a difusão de tecnologias e de conhecimento nas áreas do meio
ambiente, construção, indústria, mineração e infraestrutura e a interação entre todos os
agentes das cadeias de produção.
A “Semana” foi realizada nos dias 7 e 9 de junho de 2017, os principais eventos do setor: a
BW Expo 2017 – Feira de Serviços e Tecnologias para Gestão Sustentável de Água, Resíduos,
Ar e Energia, Construction Expo 2017 – Feira Internacional de Edificações e Obras de
Infraestrutura, M&T Peças e Serviços 2017 – Feira e Congresso de Tecnologia e Gestão de
Equipamentos para Construção e Mineração, e o Sobratema Summit 2017, maior evento de
conteúdo do mercado brasileiro.

SOBRATEMA SUMMIT 2017 – Difusão de Conhecimento para Profissionais da
Construção, Meio Ambiente e Equipamentos.

O Sobratema Summit 2017 reunirá lideranças e especialistas para fomentar o debate dos
assuntos mais relevantes da área de sustentabilidade e do segmento de infraestrutura urbana,
por meio de uma programação abrangente, formada por seminários, congressos, cursos,
workshops, promovidos por profissionais e entidades do setor da construção e do meio
ambiente, e por órgãos governamentais, promovendo a difusão de conhecimento e troca de
informações entre os participantes.

M&T EXPO - 2018

M&T Expo – Feira e Congresso Internacionais de Equipamentos para
Construção e Mineração: Maior e mais importante feira do segmento de
equipamentos para construção e mineração da América Latina, comemorou em
2015 20 anos de trajetória bem-sucedida, reunindo 478 expositores, de 25
países e mais de 45 mil visitantes. A 10ª edição está agendada para Junho
de 2018.

FÓRUM INFRAESTRUTURA - REVISTA GC

O evento reunirá empresários do setor e especialistas
para discutir, dentro do novo cenário político e
econômico, como se planejar para as oportunidades
da retomada do setor de infraestrutura.
O Fórum terá a participação de especialistas em
política e economia ,
com as
presenças já
confirmadas de Cristiana Lôbo e Ricardo Amorim.

SOBRATEMA WORKSHOP 2017

Serão apresentadas 3 palestras no primeiro bloco e ao final teremos um painel de debate
com profissionais dos segmentos da construção, mineração, transporte, locação e pedreira.
O objetivo é discutirmos o importante papel da gestão da manutenção e da tecnologia para
ajudar a enfrentar os atuais desafios.
Data: 5/4/2017 – 13h às 18h30
Local: CBB – Centro Brasileiro Britânico – SP
PRÓXIMO SOBRATEMA WORKSHOP – 2018
TEMA: TERCEIRIZAÇÃO
Data: 5/4/2018 – 13h às 18h30
Local: CBB – Centro Brasileiro Britânico – SP

