
São muitos os ganhos 
que a sua empresa pode 

ter se tornando um 
associado da ABTC

*Para acessar a lista completa de serviços oferecidos, entre em contato conosco

Vamos listar aqui os 10 principais benefícios*



Você não precisará mais 
contratar uma empresa para 
te fornecer licitações

Como associada, sua empresa automaticamente passará a receber licitações do país todo,
com avisos de compras públicas de tubos, aduelas e outros artefatos de concreto.

Também é possível receber apenas do(s) estado(s) que sua empresa atua.

Este é um serviço inteligente que realiza a leitura dentro dos editais e busca por palavras-
chaves. Você não perderá mais tempo separando as licitações que poderá ou não participar, irá
receber apenas editais específicos dos produtos que sua empresa fabrica.
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Acesso ilimitado às Normas 
Técnicas ABNT

Como associado, você automaticamente será cadastrado no sistema Target GEDweb e poderá consultar, fazer
download e imprimir Normas Técnicas da ABNT.

São 40 Normas Técnicas + 50.000 Diários Oficiais + 14.854 Regulamentos INMETRO + 740 Resoluções
CONAMA à sua disposição, 24h por dia, 7 dias por semana, para imprimir quando e quantas vezes quiser!

Além disso, nesse sistema você será avisado sempre que houver alguma atualização das Normas
contratadas ou quando elas entrarem em revisão.
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Marketing Digital
da sua Empresa

Como associada, sua empresa passará a ser
divulgada em nosso site, em nossos meios de
comunicação e em nossas publicações

eletrônicas, como o Guia do Consumidor
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Mais vendas!
Diariamente a ABTC recebe pedidos de orçamento
em nossos canais de comunicação, que são
repassados às empresas associadas.

Como associado você poderá receber pedidos de
cotação da região de atuação de sua empresa e
poderá aumentar seu volume de vendas, além de se
tornar conhecido entre os consumidores locais!
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Produção maior com um 
custo menor 

A ABTC oferece, com exclusividade para associados, 2 softwares de dimensionamento estrutural:

• Software de Dimensionamento Estrutural de Aduelas de concreto, canais, bipartidas (em linha
simples, dupla ou tripla)

• Software de Dimensionamento Estrutural de Tubos de Concreto

Esses softwares agilizam o processo produtivo, projetando peças pré-moldadas com mais qualidade e
segurança, sempre dentro das recomendações das Normas ABNT e sem desperdício de materiais.
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Mais qualidade e eficiência 

Nossos cursos e palestras poderão norteá-lo a
adotar processos produtivos mais eficazes
dentro da sua empresa, de modo a obter um
produto de maior qualidade e com maior
aceitação no mercado.
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Troca de experiências

A troca de experiências com outros fabricantes é um
recurso extremamente valioso para o sucesso e
evolução dentro de qualquer ramo de mercado.

Dentro da ABTC os fabricantes e fornecedores
podem se reunir e colaborar com ideias e trabalhos
voltados para melhoria do setor.
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Expansão do seu mercado
de atuação

A ABTC oferece, em parceria com os associados, cursos e palestras para
seus principais clientes e consumidores, tanto públicos, como privados.

Reunimos os consumidores da sua região e promovemos palestras para
divulgar os produtos e orientações técnicas para comprá-los e utilizá-los.
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Agenda do setor

Mensalmente você será notificado do calendário de
eventos anual do setor, incluindo feiras, cursos,
palestras, projetos em andamento, eventos da
ABTC, entre outros.
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Desconto em 
diversas compras

A ABTC possui parcerias com outras
entidades para oferecer descontos na
compra de cursos, livros e bibliografias do
setor para as empresas associadas.
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Viu como há muitas vantagens 
em se filiar à ABTC?

Se você é fabricante de tubos ou aduelas de 
concreto, entre já em contato conosco e 

solicite a sua Proposta Associativa!

e-mail: atendimento.abtc@abtc.com.br

Telefone: (11) 94745-6426

mailto:atendimento.abtc@abtc.com.br


Venha fazer parte da: 

e contribua para o 

desenvolvimento desse 

mercado!


