
Presenter
Presentation Notes
A apresentação que segue tem o objetivo de “vender” o IBRACON para todo o público potencial que possa vir a ser sócio individual, estudante, coletivo ou mantenedor.A apresentação está estruturada da seguinte forma:1-Fundação (ambiente, depoimentos)2-Missão6-Benefícios para a Cadeia produtiva7-Sócios - Benefícios8-Eventos e Cursos (atualizados).Observação importante:O apresentador deverá ter lido a matéria que relata os 30 anos do IBRACON, que acompanha em arquivo PDF.	
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IBRACON
SHORT HISTORY 

• IBRACON was founded in 1972 
• Until 1993 maximum number of attendees was about 350 

engineers, geologists, architects and about 20 students
• 1994 – first student’s competition = highest compressive strength
• 1995 – highest modulus of rupture
• 1996 – highest flexural strength (using fibers: either steel, natural 

or glass) + highest tenacity + lowest cement and admixtures
• 1998 – first Egg Protection Device competition (based on ACI’s)
• 2004 – first Concrebol competition (based on ACI’s bowling)
• 2005 – first Challenge (competition for students of architecture)
• Average of the last 5 years = 600 students/year



Members:
36 Maintaner
35 Collective
927 Individuals

Regionals:
32 Regionals in
27 States

Tecnical Committees:
15 Committees

Periodics:
Magazine CONCRETO &

CONSTRUÇÃO                
E Reader Revista RIEM  -

....Estruturas e Materiais

Events:
National Congress [once a 

year]
Simposyum and Workshops
Technical Issues

Products
Certification
Specialization

Atualização: 06.12.2010

Presenter
Presentation Notes
Tópicos:1-Quem somos?2-Histórico (ambiente, depoimentos)2-Missão3-Benefícios para a Cadeia produtiva4-Sócios – Benefícios5-Publicações6-Eventos e Cursos (atualizados).



Headquarter:
Rua Julieta do Espírito 

Santo Pinheiro, 68
Jardim Olímpia 
CEP 05542-120
São Paulo - SP

Presenter
Presentation Notes
O apresentador faz menção a uma breve história da participação dos fundadores, ressaltando os pontos relevantes do arquivo em PDF 30 anos.



Presenter
Presentation Notes
Mostra que o grau de representatividade é expressivo, coerente portanto com a valorização da cadeia do concreto.O perfil dos sócios mostra que devemos tratar cada um de acordo com as suas expectativas em relação às demandas específicas sobre o concreto.Nunca devemos generalizar expectativas, pois cada perfil tem os seus próprios interesses.Por isso, devemos pesquisar e propor “pacotes”adequados a cada perfil.
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Presenter
Presentation Notes
O objetivo aqui é mostrar:Que para se chegar ao concreto final, temos etapas da cadeia do concreto.Que cada etapa da cadeia já se busca uma organização em associações.Que a tendência é cada vez mais haverem associações que foquem os sistemas, pois são  eles que PUXAM os produtos e estão mais próximos do USUÁRIO FINAL.Que o desafio do IBRACON é grande para alinhar as estratégias de cada etapa, porém é o único que pode ter a visão sistêmica, isenção e credibilidade, pois está focado na TECNOLOGIA.



Revista CONCRETO 

Outras Publicações
Boletins Informativos (e-mail)

Website

Certificação de mão-de-obra
Cursos

Congresso anual
Feira anual
Debates Técnicos e Seminários

Informações Técnicas, Artigos Técnicos, 
Entrevistas, Propaganda

Divulgação Institucional, Propaganda, Concretu Forum, 
Publicações Técnicas, Cadastramentos on line

Mini-Cursos de 8 h
Cursos Intensivos de 18 h e 36 h

Presenter
Presentation Notes
Banco de dados segmentadoComitês técnicos formado por grupos na INTERNET para maior abrangência de participação dos sócios de todo o BRASIL.Certificação de MO,  para controle de qualidade do concreto, até o fina; do ano.Pacote de cursos, já disponívelPalestras, este anos com 6enfase na nova norma NBR 6118, sobre cálculo estrutural, com grande impacto junto ao calculista, construtor e concreteira.Revista Concreto e as eletrônicas, de MATERIAIS E ESTRUTURA.
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Presentation Notes
Banco de dados segmentadoComitês técnicos formado por grupos na INTERNET para maior abrangência de participação dos sócios de todo o BRASIL.Certificação de MO,  para controle de qualidade do concreto, até o fina; do ano.Pacote de cursos, já disponívelPalestras, este anos com 6enfase na nova norma NBR 6118, sobre cálculo estrutural, com grande impacto junto ao calculista, construtor e concreteira.Revista Concreto e as eletrônicas, de MATERIAIS E ESTRUTURA.



Be part of our Institution !!!
CONTACTS US

• Instituto Brasileiro do Concreto
• Rua Julieta do Espirito Santo Pinheiro, 68
• Bairro Jardim  Olímpia
• 05542-120 – São Paulo  - SP
• Fone: +55(11) 3735-0202
• Site: http://www.ibracon.org.br

http://www.ibracon.org.br/
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