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A ABRASIP-MG – Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais – é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, atuando no país desde outubro de 2002.
Seu principal objetivo é a difusão e a valorização das atividades de Engenharia e Projetos de Sistemas Prediais e
correlatas. Isso se dá através da avaliação de formas alternativas para geração de recursos que sustentem ações
de melhorias contínuas da qualidade na Engenharia e nos Projetos dos Sistemas Prediais por meio da prestação
de serviços personalizados. São também objetivos relevantes da ABRASIP-MG:








Desenvolver e manter intercâmbio com instituições técnico-científicas congêneres, tanto no Brasil quanto
no Exterior;
Incentivar o exercício ético das atividades de suas associadas e por elas zelar;
Incentivar a melhoria da qualidade e o aperfeiçoamento da área de Engenharia e Projetos de Sistemas
Prediais e correlatas;
Manifestar-se e interceder perante a sociedade, órgãos governamentais, poderes públicos, e outras
entidades públicas ou privadas, quanto a questões técnicas relacionadas com as áreas de atuação de suas
associadas;
Propiciar o aperfeiçoamento do nível técnico de suas associadas e do setor de Sistemas Prediais;
Propiciar meios de comunicação e difusão de informações de interesse do meio técnico entre as suas
associadas;
Defender os direitos e interesses comuns de seus associados na área de Engenharia e Projetos de Sistemas
Prediais e correlatas.

A ABRASIP-MG conta atualmente com 26 associadas entre as mais atuantes empresas do mercado mineiro, nas
mais diversas modalidades de projetos de sistemas prediais, tais como instalações elétricas, hidrossanitárias,
cabeamento estruturado, automação predial, ar condicionado, instalações de prevenção e combate ao incêndio
e sistemas de aquecimento solar, tanto nas áreas predial/comercial quanto na área industrial. Os grandes projetos
realizados no Estado de Minas Gerais e até mesmo em outros estados da federação contam com a participação
de empresas associadas à ABRASIP-MG.

AÇÃO DE DESTAQUE
Visando cumprir os objetivos traçados, entre inúmeras importantes ações, destacamos o principal evento
realizado pela ABRASIP-MG:

SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
A ABRASIP-MG promove anualmente seu tradicional Seminário de Atualização Tecnológica. E em 2018 não será
diferente, com a realização de sua 15ª edição consecutiva. Como receita de sucesso de todas as suas edições, o
evento tem o intuito de apresentar Inovação Tecnológica, tanto em produtos quanto em soluções voltadas para
os Sistemas Prediais.
O evento reúne anualmente grande parte da cadeia produtiva da indústria da construção civil mineira,
presentando ao setor as novidades em produtos, serviços, legislação e aproximando fornecedores, construtores,
incorporadores e autoridades da área em um seminário já reconhecido pela comunidade técnica.
Várias empresas e entidades já prestigiaram o Seminário de Atualização Tecnológica promovido pela ABRASIPMG, dentre as quais podemos destacar:
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ABEE-MG
ACTARIS
AMANCO
AMP/TYCO
ASTRAPEX
ATEX
BELGO
BITCINO/LEGRAND
BOSCH
CECCATO
CIRCUTOR
CONECTA

2018

CREA-MG
DCML/CUMMINS
DECA
DUTOTEC
EBEA
ELUMA
EPEX
FIEMG
FURUKAWA
GE
ITAIM
KIDDE/BERMAD

LOJA ELÉTRICA
LUX COMERCIAL
NOVEMP
PIRELLI/PRYSMIAN
RST MONTAGENS
SCHNEIDER ELETRIC
SINDUSCON-MG
SIEMENS
TIGRE
TÓPICOS INSTALAÇÕES
UPTEC
WERDEN

Nossas parcerias com empresas e entidades do setor são fundamentais para que as ações da ABRASIP-MG sejam
concretizadas. Sendo assim, convidamos vossa conceituada empresa a fazer parte deste grande esforço de
valorização profissional e de mercado, honrando-nos tornando-se uma de nossas EMPRESAS PARCEIRAS nas
respectivas modalidades:




PARCEIRO DIAMANTE
PARCEIRO OURO
PARCEIRO MASTER

BENEFÍCIOS:
A Empresa Parceira ABRASIP-MG terá aberto um importante canal de comunicação com a comunidade técnica
mineira. Além disto, a ABRASIP-MG oferece benefícios especiais a seus parceiros cadastrados, através de termo
de adesão firmado com duração de 12 (doze), 24 (vinte e quatro) ou 36 (trinta e seis) meses, apresentados a
seguir conforme a modalidade escolhida.

PARCEIRO DIAMANTE
A empresa optante pela modalidade de parceria DIAMANTE terá direito a:
a) Inserção de sua logomarca em local de destaque no portal da ABRASIP-MG (www.abrasipmg.com.br),
identificando-a como uma empresa PARCEIRA DIAMANTE.
b) Inserção de sua logomarca em local de destaque em todo o material de divulgação da associação, tais
como: folhetos de divulgação impressa/digital, banners de eventos a serem instalados nos auditórios
em apresentações, informativos e publicações lançadas pela entidade.
c) Divulgação como empresa PATROCINADORA do Seminário de Atualização Tecnológica, obtendo com
isto a inserção de sua logomarca em todo o material de divulgação, tais como: folhetos de divulgação
impressa/digital, banners do evento a serem instalados no auditório no dia da apresentação, pastas
para os participantes e folhetos promocionais no interior da mesma, além do fornecimento de catálogos
e brindes específicos no dia do evento. O evento será divulgado no site da ABRASIP-MG e também nos
grandes meios de comunicação através de empresas especializadas (jornais, revistas, rádio, etc.). O
parceiro ainda terá direito a:
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a. Apresentação de seus produtos em estande, durante todo do dia de realização do evento.
(Observação: a montagem e desmontagem do estande será de responsabilidade da EMPRESA
PARCEIRA, e deverá ter aproximadamente 9,0m².)
b. Expor 01 (um) banner institucional ou de produto no acesso/foyer do auditório (dimensões
máximas 200x100cm – suporte para o banner, instalação e retirada deste material a cargo da
EMPRESA PARCEIRA).
c. Recebimento de 05 (cinco) inscrições gratuitas para o evento.
d) Divulgação de produtos/serviços a todas as empresas associadas, com a participação dos colaboradores
das mesmas, em eventos fechados ou abertos à comunidade técnica, contando com o apoio
institucional da ABRASIP-MG e plena divulgação através dos meios eletrônicos da associação.
e) Agendamento de atividades técnicas (treinamento, visitas técnicas, seminários, cursos, etc.) com as
empresas associadas, visando divulgação de produtos e serviços.
f) Acesso facilitado às empresas associadas à ABRASIP-MG para a divulgação de produtos/serviços.

PARCEIRO OURO
A empresa optante pela modalidade de parceria OURO terá direito a:
a) Inserção de sua logomarca no portal da ABRASIP-MG (www.abrasipmg.com.br), identificando-a como
uma empresa PARCEIRA OURO.
b) Inserção de sua logomarca em todo o material de divulgação da associação, tais como: folhetos de
divulgação impressa/digital, banners de eventos a serem instalados nos auditórios em apresentações,
informativos e publicações lançadas pela entidade.
c) Divulgação como empresa APOIADORA do Seminário de Atualização Tecnológica, obtendo com isto a
inserção de sua logomarca em todo o material de divulgação, tais como: folhetos de divulgação
impressa/digital, banners do evento a serem instalados no auditório no dia da apresentação, pastas
para os participantes e folhetos promocionais no interior da mesma, além do fornecimento de catálogos
e brindes específicos no dia do evento. O evento será divulgado no site da ABRASIP-MG e também nos
grandes meios de comunicação através de empresas especializadas (jornais, revistas, rádio, etc.). A
EMPRESA PARCEIRA terá direito ainda ao recebimento de 03 (três) inscrições gratuitas para o evento.
d) Acesso facilitado às empresas associadas à ABRASIP-MG para a divulgação de produtos/serviços.

PARCEIRO MASTER
A empresa optante pela modalidade de parceria MASTER terá direito a:
a) Inserção de sua logomarca no portal da Abrasip-MG (www.abrasipmg.com.br), identificando-a como
uma empresa PARCEIRA MASTER.
b) Inserção de sua logomarca em todo o material de divulgação da associação, tais como: folhetos de
divulgação impressa/digital, banners de eventos a serem instalados nos auditórios em apresentações,
informativos e publicações lançadas pela entidade.
c) Acesso facilitado às empresas associadas à ABRASIP-MG para a divulgação de produtos/serviços.

INVESTIMENTO:
A empresa parceira poderá optar, em qualquer modalidade, por parcerias com vigência de 12, 24 ou 36 meses.
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Quanto mais longo o período da parceira, melhores as condições financeiras para os parceiros. Os planos de
investimento são apresentados a seguir, conforme modalidade escolhida:

MODALIDADES E PLANOS DE INVESTIMENTO
MODALIDADE

DIAMANTE

OURO

MASTER

VIGÊNCIA DO
TERMO DE
ADESÃO

OPÇÃO 1:
PARCELA
MENSAL

INVESTIMENTO
AO FINAL DO
PLANO MENSAL

OPÇÃO 2:
PARCELA
ANUAL

INVESTIMENTO
AO FINAL DO
PLANO ANUAL

12 meses

R$ 1.290,32

R$ 15.483,87

R$ 14.709,68

R$ 14.709,68

24 meses

R$ 1.200,00

R$ 28.800,00

R$ 13.900,00

R$ 27.800,00

36 meses

R$ 1.104,00

R$ 39.744,00

R$ 12.519,36

R$ 37.558,08

12 meses

R$ 975,08

R$ 11.700,98

R$ 11.115,93

R$ 11.115,93

24 meses

R$ 900,00

R$ 21.600,00

R$ 10.200,00

R$ 20.400,00

36 meses

R$ 828,00

R$ 29.808,00

R$ 9.389,52

R$ 28.168,56

12 meses

R$ 698,92

R$ 8.387,10

R$ 7.967,74

R$ 7.967,74

24 meses

R$ 650,00

R$ 15.600,00

R$ 7.300,00

R$ 14.600,00

36 meses

R$ 598,00

R$ 21.528,00

R$ 6.781,32

R$ 20.343,96

Escolhido o plano mensal, os valores serão pagos após a emissão de boleto bancário com vencimento no dia 05
(cinco) de cada mês, durante todo o período de vigência do termo firmado entre as partes, sendo o primeiro
pagamento com vencimento em até 30 (trinta) dias da assinatura do termo de adesão.
Escolhido o plano anual, o primeiro pagamento deverá ser efetuado após a emissão de boleto bancário, com
vencimento em até 30 (trinta) dias da assinatura do termo de adesão, com pagamentos subsequentes em períodos
de 12 em 12 meses.

OBSERVAÇÕES:
A ABRASIP-MG é uma associação de empresas de engenharia de projetos que não possui vínculos comerciais com
nenhum fabricante e/ou instalador de equipamentos. Logo, o investimento nas modalidades de parceria
DIAMANTE, OURO ou MASTER não garante exclusividade de sua marca perante os seus concorrentes diretos.
Caso vossa empresa se interesse por cota exclusiva de patrocínio, favor entrar em contato com os responsáveis
abaixo listados.



Presidente
Vice-presidente Adm. e Fin.

: presidente@abrasipmg.com.br
: vpadm@abrasipmg.com.br

A ABRASIP-MG é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de direito privado, com autonomia administrativa e
financeira, isenta de impostos conforme legislação vigente. Sendo assim, a Empresa Parceira será admitida na
associação como Associada Contribuinte após análise do Conselho Deliberativo da ABRASIP-MG, e receberá
mensalmente (ou anualmente, conforme modalidade de pagamento) o boleto para pagamento de sua cota. Não
há emissão de Nota Fiscal por parte da ABRASIP-MG.
As empresas Siemens, Loja Elétrica e Lux Comercial são hoje parceiras da Abrasip-MG, na modalidade DIAMANTE.
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Ficaríamos muito honrados com a participação de V. Sas. neste programa, certos que vossa empresa e marca
ganharão ainda mais visibilidade no mercado através de nossa parceria.

Atenciosamente,
Presidente
ABRASIP-MG | Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais
presidente@abrasipmg.com.br
www.abrasipmg.com.br
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