
42

TRAJETÓRIA

AssociAção brAsileirA dA construção industriAlizAdA de concreto

participação da Abcic em eventos 

internacionais fortalece parcerias e 

amplia o networking da entidade

presençA 
internAcionAl

 � mIssão Itália - empresários do setor, íria Doniak (Abcic) e Daniela Lück (cpI-fcI) na sAIE bologna 2011

Como uma entidade ativa, a Abcic tem participado 
de eventos internacionais do setor de pré-fabricados 
de concreto. É o caso da Cúpula Internacional das 
Associações do Pré-moldado (TIPAS) e da Conferên-
cia & Exibição Internacional de Concreto (ICCX), cuja 
ênfase é a pré-fabricação em concreto, ambos rea-
lizados em outubro de 2011, em Bolonha, na Itália. 

A TIPAS aconteceu entre os dias 6 e 7 e envolveu 
a participação de 22 especialistas mundiais , executi-
vos das entidades representativas do setor em seus 
respectivos países, que compartilharam experiências 
de atuação, modos de operações financeiras e diver-
sos conhecimentos das associações setoriais visando 
o desenvolvimento sustentável das entidades. A Abcic 
foi representada pela  presidente Executiva, Íria Doniak 
que apresentou uma visão geral da pré-fabricação em 

concreto no Brasil e das ações institucionais. A ICCX tam-
bém ocorreu na mesma cidade, mas com um tempo de 
realização maior, cobrindo o período de 5 a 8 de outubro 
em conjunto com a SAIE, importante feira para o setor. 
Nesse evento, os destaques foram as novas tecnologias 
do pré-moldado. Para Íria, foi um período muito produti-
vo, pois ao mesmo tempo em que foi possível participar 
do evento, coordenou a Missão Itália que levou empresá-
rios do setor para visitarem a feira e indústrias na região.

O relacionamento estreito da Abcic com os organizado-
res levou a ICCX a definir a realização do seu encontro de 
2012 no Brasil. Com isso, os especialistas mundiais com-
partilharão novas experiências e conhecimento em Floria-
nópolis, cidade escolhida para ser a base da reunião no 
ano que vem. A escolha consolida a avaliação da TIPAS 
a respeito do Brasil, considerado um dos mercados que 
mais cresce no setor de construção e que demonstra ter 
profissionais interessados nos avanços internacionais mais 
recentes do setor de pré-fabricados de concreto. 

A relevância do mercado brasileiro é atestado também 
por Holger Karutz, editor da revista CPI (Concrete Plants 
International), que organiza os dois eventos citados aci-
ma. Karutz lembra que a parceria com a Abcic foi iniciada 
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 � Abicic apresenta panorama do setor de pré fabricado no brasil durante TIpAs - Iccx, em bologa (Itália)

 � missão usA - grupo de empresários do setor durante a  
visita a World of concrete em Las vegas

em 2006, quando a CPI organizou a ICCX International Concrete Conference & Exhibition em Cape Town, na África do Sul. 
“Entre os delegados internacionais havia um pequeno grupo de pessoas vindo do Brasil. Esse grupo, representando uma jovem 
entidade de apenas cinco anos de existência, estava obviamente interessado em expandir seus horizontes e trocar informações e 
experiências sobre o concreto pré-fabricado, garantindo qualidade e outros aspectos”, explica. 

A jovem entidade era , a Abcic, que estreitou o relacionamento com a CPI, viabilizando a participação da revista na edi-
ção de 2007 do Concrete Show, realizada em São Paulo. A CPI fez 
parte do estande da Abcic no Pavilhão do Pré-fabricado. 

“Foi a primeira vez que a CPI apresentou suas publicações técnicas em 
um evento profissional na América Latina. Tínhamos edições em inglês 
(CPI) e espanhol (PHI) disponíveis e, apesar da barreira da língua, o in-
teresse dos congressistas foi tão grande que no segundo dia não havia 
nem um único exemplar de revista no espaço da CPI dentro do estan-
de da Abcic”, revela Karutz. De acordo com ele, o interesse do público 
participante do Concrete Show, aliado ao crescimento da indústria da 
construção no Brasil, levou a CPI a tomar a decisão de editar a Fábrica de 
Concreto Internacional (FCI), publicação em português e que faz parte 
do portfólio de revistas especializadas da CPI. 

“Desde o começo, a Abcic foi sempre um grande apoiador da FCI, 
fazendo com que os pré-fabricadores brasileiros tenham uma fonte 
global para melhorar seu conhecimento a respeito de novos produ-
tos, método de produção, tecnologia de concreto e outros assuntos”, 
argumenta o editor. A contratação de Daniela Luck, profissional da 
CPI baseada em São Paulo, estreitou o relacionamento com a entida-
de, na avaliação de Karutz. 

“Hoje, nós nos encontramos pelo menos cinco ou seis vezes ao ano 
em eventos ao redor do mundo e membros da Abcic tem publicado 
vários artigos nas revistas especializadas da CPI em edições interna-
cionais, levando as atividades da Associação a serem conhecidas em 
nível internacional”, complementa o profissional, destacando a mais recente parceria: a edição da International Concrete Confe-
rence & Exhibition ICCX, na capital catarinense, em março de 2012. “Cooperações como essas são mais do que frutíferas, elas 
garantem a transferência internacional de conhecimento e, não menos importante, elas também permitem o surgimento de 
novas amizades na indústria”, diz Karutz. 
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abcIc prepara III mIssão 
InternacIonal

Entre os dias 02 e 09 de outubro, 
10 empresários representando as as-
sociadas Leonardi, BM Prémoldados, 
BPM Pré-moldados, Cassol Pré-fa-
bricados, IBPRÉ, Premodisa, Proaço 
e Rotesma participarão da III Missão 
Internacional Abcic. Os executivos vi-
sitarão fábricas na Itália e participarão 
do ICCX Europe e do SAIE Precast, 
importantes eventos que serão realiza-
dos em Bolgna.

A Eng Íria Doniak, presidente exe-
cutiva da Abcic que coordena a Mis-
são Internacional, encontrará o grupo 
em Milão após participar da reunião 
da Commission 6 fib (comitê de pré-
fabricados), que será realizada em 
Atenas no final de setembro. “Essas 
ações vão de encontro com os ob-
jetivos da entidade no que tange o 
monitoramento das tendências inter-
nacionais. A atuação junto à fib tem 
caráter institucional e exclusivamente 
técnico e franqueia a oportunidade de 
relacionamento com renomados pro-
fissionais ligados ao concreto e à pré-
fabricação”, diz ela. 

Com a experiência adquirida duran-
te as duas primeiras Missões Interna-
cionais Abcic – ocorridas na Europa e 
Estados Unidos, respectivamente – a 
executiva destaca a oportunidade dos 
empresários avaliarem práticas de pro-
dução e desenvolvimento tecnológico 
durante esses eventos, o que poten-
cializa a qualidade e a produtividade 
das empresas e do setor. “Quando nos 
associamos a feiras importantes como 
as que serão realizadas em Bologna, 
potencializamos a troca de informa-
ções e bons negócios”, afirma. 

Durante o ICCX ocorrerá uma reu-
nião e um treinamento para execu-
tivos das associações de pré-fabri-
cados de diversas partes do mundo, 
ocasião para a qual Íria foi convidada 
a participar. “Nas viagens internacio-
nais, temos amadurecido a troca de 
informações entre as entidades ao 
debatermos temas de interesse co-
mum tanto no aspecto técnico quan-
to no mercadológico”, diz ela. “Com 
isso, somamos, ao invés de dividir 
recursos, e podemos pensar que fu-
turamente o estado da arte  de alguns 
temas seja fruto de um consenso glo-
balizado”, conclui.




