Pelo fortalecimento
do mercado de pisos
e revestimentos de
alto desempenho

Quem somos

A

ANAPRE - Associação Nacional
de Pisos e Revestimentos de Alto
Desempenho, entidade de clas-

se sem fins lucrativos fundada em 30
de abril de 2004, reúne o setor de pisos industriais em concreto e em revestimentos de alto desempenho (RAD) e
conta com associados em todo o País.
Ela difunde o conhecimento, promovendo a capacitação dos profissionais
deste mercado por meio de ações em
universidades e instituições de classe,
através de cursos, seminários e palestras. Seus comitês técnicos têm destacada importância, recomendando procedimentos para as boas práticas de
engenharia construtiva e de aplicação
por intermédio de intenso debate com
a sociedade técnica do setor.

Objetivo
A finalidade principal da ANAPRE é trabalhar, de forma participativa e compromissada,
com a qualidade e com a permanente atualização tecnológica, desenvolvendo ações que
promovam o crescimento sustentado do mercado de pisos de concreto e revestimentos de
alto desempenho (RAD).

Missão e metas
• Defender os interesses do setor de pisos em concreto e
revestimentos de alto desempenho (RAD)

• Fomentar a criação de núcleos regionais objetivando a
representatividade nacional do setor

• Estudar as questões técnicas inerentes a pisos de concreto e revestimentos de alto desempenho (RAD), visando o
progresso tecnológico e o crescimento do segmento

• Manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais
e internacionais

• Divulgar normas, recomendações e procedimentos técnicos estimulando a adoção dos mesmos para o desenvolvimento de projetos, sistemas e materiais
• Estimular e zelar pelo relacionamento ético entre seus associados e destes com terceiros
• Identificar, pesquisar e divulgar entre seus associados novas oportunidades de mercado

Sistema Piso Industrial
Revestimento (RAD)
Placa de Concreto
Barreira de Vapor
Sub-base
Terreno de Fundação

Realizações
•

Elaboração de pesquisas para dimensionamento dos
potenciais de mercado para pisos de concreto e revestimentos de alto desempenho (RAD)

•

Participação em atividades (cursos, seminários e palestras) em âmbito nacional voltadas aos profissionais
da área

•

Trabalho de base com universidades por meio da divulgação e distribuição de material técnico e palestras
para os futuros profissionais

•

Efetivação do Seminário Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho

•

Promoção do Curso Formação de Técnico Comercial
em RAD e do Fórum de Técnicas para Aplicação de
RAD

•

Implantação do Espaço Inovação, iniciativa realizada na sede nacional da entidade com empresas do
mercado para divulgação de novas tecnologias e
materiais

•

Criação do Selo ANAPRE de Conformidade em Planicidade e Nivelamento com critérios para sua obtenção

•

Produção de materiais informativos sobre pavimentos e
revestimentos

• Divulgação de artigos técnicos produzidos por profissio-

nais atuantes no setor
• Constituição de comitês técnicos - RAD, Pisos de Concre-

to, Concreto Reforçado com Fibras, Lapidação, Qualidade e Especificação de Concreto
•

Publicação das recomendações técnicas sobre diretrizes, procedimentos e boas práticas para projeto, construção e revestimentos de pisos industriais

•

Apoio a eventos técnicos nacionais e internacionais

•

Instituição do Código de Ética para o setor

•

Modernização constante da sede nacional da entidade

•

Estudos para estabelecimento de regionais para aumentar a representação da entidade

•

Estabelecimento de cooperação com o ACI (American
Concrete Institute) e WOC (World of Concrete) USA

Benefícios aos Associados ANAPRE
•

Valorização de suas atividades

•

Relacionamento direto com as empresas do setor

•

Divulgação de seus produtos e serviços utilizando os canais
de comunicação da ANAPRE

• Inserção
•

da sua logomarca no site da ANAPRE

Apoio e patrocínio a eventos técnicos

• Desconto
•

em eventos promovidos pela ANAPRE

Acesso às recomendações e procedimentos técnicos para
as boas práticas executivas

• Assessoria

Jurídica gratuita

•

Obtenção, para os executantes de piso de concreto, do Selo ANAPRE de Conformidade em Planicidade e Nivelamento de acordo com os critérios estabelecidos

•

Acesso a publicações da ANAPRE na área restrita aos associados

• Utilização

do Selo Associado ANAPRE como diferencial de
atuação no setor

•

Participação nos comitês técnicos constituídos pela entidade para elaboração de recomendações técnicas e boas
práticas executivas e discussão sobre aprimoramento de
normas

Canais de comunicação
•

Site www.anapre.org.br

•

ANAPRE em Notícias: publicação eletrônica e-book

•

ANAPRE On line: boletim eletrônico

•

Redes sociais: Facebook, Instagram e Linkedin

Rua Frei Caneca, 322 - cj. 22 - Consolação
CEP 01307- 000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: (11) 3231-0067
anapre@anapre.org.br
www.anapre.org.br

