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● Apoiadores
● Estratégia
● Destaques nacional e internacional
● Principais Projetos
● Por que se associar?

> Entidade fundada em 2006, sem fins lucrativos
> Desenvolve ações que fomentem a conformidade e eficiência de instalações:

O QUE É A
ABRINSTAL

●
●
●
●
●
●
●
●

Elétricas
Hidráulicas
Sanitárias
Gases combustíveis
Prevenção e combate a incêndio
Automação predial
Segurança eletrônica
Telecomunicações

> Coordena, representa e defende interesse do setor de instalações no Brasil,
além de representar o país em eventos e fóruns internacionais do setor

● Realiza projetos: estudos técnicos, planejamento, análises estratégicas e
difusão de informação, vinculados à conformidade e eficiência das
instalações

O QUE É A
ABRINSTAL
NOSSAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

● Coordena o QUALINSTAL: sistema de avaliação da conformidade de empresas
instaladoras e instalações
● Organiza eventos estratégicos do setor de instalação e promove o networking
entre os profissionais da cadeia da construção civil
● Coordena o Comitê Brasileiro de Gestão e Economia de Energia - CB116 e
representa o Brasil no TC301 (gestão e economia de Energia ISO50001)
● Promove e divulga as melhores práticas do setor de instalação frente ao
governo, imprensa, ONGs e sociedade civil

Número de projetos desenvolvidos – base anual

O QUE É A
ABRINSTAL
NOSSOS NÚMEROS
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Mais de 50 projetos desenvolvidos em parceria com empresas
estratégicas para o setor de instalações
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2016: Previsão

> Realização de eventos,workshops e fóruns
> Mais de 90 realizados, cerca de 6 mil pessoas envolvidas
> Publicações, mais de 100 materiais produzidos entre:
Livros, manuais, guias, regulamentos, estudos internacionais, missões técnicas
internacionais, roadmaps e propostas

> Conta com a participação de associados e apoiadores, estratégicos para o
segmento das instalações:

● Abrasip

QUEM
SOMOS
NOSSOS ASSOCIADOS

● IEE/USP
● Secovi
● Sindinstalação
● Sinduscon
● Rep. Instaladoras
● Rep. Projetistas

> Apoiadores vinculados à realização de projetos e ações específicas coordenadas
pela Abrinstal:

COMO
OPERAMOS
APOIADORES

● Abagas

● Sindinstalação

● ABNT

● He2

● Abrasip

● Nambei

● Tupy

● Solis

● Deca

● Eletrorio

● TUV

● Velpmais

● Eluma

● Etel

● ACFC4

● Abesco

● Vanzoline

● Gtel

● Renova

● Abinee

● ICA

● Temon

● Sabesp

● Eletrobrás

● Tecnisa

● Comgás

● Sindigás

● Petrobrás

● Tigre

● Ultragaz

● Sinduscon

● GNF

> Relações institucionais participações em grupos do GOVERNO
● Comissão de regulamentação da lei solar
● MME (Ministério de Minas e Energia) – GT Edificações

ESTRATÉGIAS
PARTICIPAÇÕES ESTRATÉGICAS

● ELETROBRÁS (Procel) – CT Edificações
● MDIC (Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio) – Comitê
técnico etiquetagem de edifícios eficientes
● INMETRO –Comitê técnico certificação e pessoas e Comitê ténico
programa avaliação da conformidade para profissionais da construção
cívil
● ABNT – Comitês Brasileiros vinculados às instalações

> Relações institucionais interface com instituições INTERNACIONAIS

DESTAQUES
INTERNACIONAIS

● IAPMO – International Association for Plumbers and
Mechanical Officials
● WPC – World Plumbing Council
● NFPA – National Fire Protection Association
● ISO – International Standardization Organization
● UNIDO – Union Nations Industrial Development Organization

PRINCIPAIS
PROJETOS E
AÇÕES ESTRATÉGICAS

> Desenvolve e mantém ações permanentes junto ao mercado para qualificar
empresas instaladoras e monitorar a conformidade e eficiência das instalações,
garantindo atendimento às Normas Técnicas, aumento da qualidade e segurança,
controle de impactos ambientais. O programa inclui:
● Certificação das empresas instaladoras
● Monitoramento de produtos utilizados nas instalações prediais
● Avaliação da competência da mão de obra utilizada
● Inspeção de conformidade de instalações prediais

PRINCIPAIS
PROJETOS E
AÇÕES ESTRATÉGICAS

INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
E PD&I

Premiação
Setorial MASTERINSTAL

● Desenvolve e mantém
programas de apoio ao
desenvolvimento de novos
produtos e novas tecnologias
aplicáveis às instalações,
promovendo análise técnica,
assessoria na base
regulatória e sua utilização.

Evento de premiação do
setor de instalações, busca
incentivar a pesquisa e inovação
através do desenvolvimento de
estudos de caso integrando os
principais agentes de mercado,
tais como fabricantes,
construtores, concessionários
de serviços e instaladores.

PRINCIPAIS
PROJETOS E
AÇÕES ESTRATÉGICAS

Normalização e
Indicadores
Setoriais

Monitoramento
Regulatório

Estabelece e gerencia plano
estratégico de normalização no
setor de instalações. Também
estabelece e publica indicadores
de custos e qualidade das
instalações que são referência
para tomada de decisão no
mercado.

Acompanha e participa de
evolução dos temas regulatórios
associados ao setor de instalações
(normas, leis, regulamentos
técnicos, portarias etc) nos
âmbitos nacional, estadual e
municipal de forma a garantir a
disseminação das informações,
facilitando seu entendimento legal.

Novos projetos 2016

PRINCIPAIS
PROJETOS E
AÇÕES ESTRATÉGICAS

●
●
●
●
●
●

Qualinstal Grupo de Trabalho Gás
Qualinstal Grupo de Trabalho Água
Qualinstal Grupo de Trabalho Elétrica
Qualinstal Grupo de Trabalho Solar
Gestão e Economia de Energia + CB 116
Gestão e Sustentabilidade da Água

P&D
●
●
●
●
●
●
●

Sindigás – Ed. Eficiente
Sindigás – Bolsas para pesquisa
Comgás – Usos inovadores e gestão de energia em APLs
Gas Natural – Manual de instalação foco gestão para qualidade
Gas Natural – Workshops/treinamentos
Gas Natural – Caminhão GNV
Gas Natural – Subst. Aq água

Gestão e Economia de Energia (2015- 2016)

PRINCIPAIS
PROJETOS E
AÇÕES ESTRATÉGICAS

● CB116 - abrangência nacional e está vinculado à Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT. Atua também no âmbito internacional, através da
representação do País nos fóruns pertinentes da International
Standardization Organization (ISO).
● O projeto tem como meta: operacionalizar o CB 116, promover o
acompanhamento e efetiva participação nos fóruns de normalização
internacional, manter conexão entre as partes, identificar novas normas
prioritárias e elaborar recomendações para trabalhos no campo normativo
e regulatório, promovendo a troca de experiências e iniciativas neste setor.

TC301 (2016- 2019)
●

Conselho de Gerenciamento Técnico (TMB - Technical Manager Board) da
ISO (International Organization for Standardization) nomeou Alberto Fossa,
diretor-executivo da Abrinstal, como vice-chair do TC301. Esse comitê trata
da gestão e economia de energia e é formado por um representante do
Brasil, um da China e é liderado pelos Estados Unidos da América.

Gestão e Sustentabilidade da Água (2015- 2016)
● Tem como objetivo fomentar a difusão de boas práticas de instalação
hidráulica, uso de produtos conformes e que garantam economia de consumo
e capacitação de recursos humanos.

PRINCIPAIS
PROJETOS E

● A ABRINSTAL é parceira do International Association of Plumbing and
Mechanical Officials (IAPMO) e do World Plumbing Council (WPC) e representa
o Brasil nos fóruns de discussão pertinentes dessas duas instituições, com a
finalidade de trazer ao País o que há de mais inovador, seguro e econômico
sobre esse tema, no mundo.

AÇÕES ESTRATÉGICAS
.

Para enfrentar os desafios na construção de uma infraestrutura sustentável
que propicie bem estar e segurança para o consumidor final e sociedade,
observando os preceitos da ética nas relações e atendendo as regulamentações
técnicas e de gestão corporativa aplicáveis ao setor de instalações.

POR QUE SE
ASSOCIAR?

Potenciais ganhos identificados para cada categoria:
● Projetista – maior reconhecimento e participação no mercado pelo
engajamento em projetos mais confiáveis.
● Instaladora – maior confiança do seu cliente nos serviços que serão
oferecidos, resultando em aumento de vendas e maior participação no
mercado em função da sua qualificação setorial.
● Mão de obra especializada – aumento da empregabilidade,
possibilidade de uma maior participação no mercado em função da sua
qualificação.

● Fabricante de produtos – aumento no consumo de produtos decorrente
da demanda de serviços para a adequação das instalações, moralização do
mercado advinda da exigência por produtos de qualidade.

POR QUE SE
ASSOCIAR?

● Construtora e Incorporadora – segurança na garantia ofertada ao
cliente quanto às instalações de sua obra, ofertas ao cliente de instalações com
garantia.
● Seguradoras – diminuição das indenizações pagas por acidentes em
instalações e suas vítimas, redução do prêmio, em função da garantia de
instalações com qualidade.
● Concessionária de serviços – garantia de ofertar seu produto com
segurança, garantia do não retrabalho ao ligar seu cliente, diminuição dos
riscos de segurança do usuário final, aumento de eficiência de uso dos serviços,
diminuição do pagamento de indenizações aos usuários finais, diminuição do
atendimento de emergências.

● Agências Reguladoras – padronização de critérios para produtos e
serviços das concessionárias de serviços públicos.

POR QUE SE
ASSOCIAR?

● Entidades de Classe – melhor representação do interesse de seus
associados.
● Banco (financiamento) – otimização do capital investido pela redução
do risco.
● Prefeitura – segurança ao munícipe, instrumentos para a exigência de
instalações seguras, diminuição dos riscos de segurança à coletividade.
● Organismos de avaliação da conformidade – novo nicho de oportunidades,
maior participação no mercado devido à demanda da sociedade por projetos mais
confiáveis e garantidos.

MUITO OBRIGADO

Alberto J. Fossa
Diretor Executivo da Abrinstal
diretoria@abrinstal.org.br

Visite nosso site:

www.abrinstal.org.br

