Combustol Minas integra as atividades da Traterminas em Minas Gerais

Facilitar a logística através da contração de negócios em uma única planta industrial. Este é o principal
objetivo da integração das atividades entre a Traterminas Tratamento Térmico e a Combustol Minas – empresa
pertencente ao Grupo Combustol & Metalpó, um dos principais grupos industriais do país no segmento de fornos
industriais, refratários, tratamento térmico e metalurgia do pó. Desta forma, a Combustol Minas torna-se a primeira
empresa no estado mineiro a oferecer tecnologia de ponta em tratamento térmico a nível mundial, além de fornecer
equipamentos industriais – especialmente fornos e equipamentos de combustão para metalurgia, prestação de
serviços de assistência técnica para terceiros e venda de novos equipamentos, completam a gama de serviços
oferecidos a todo o pólo industrial da região centro-oeste.
A Traterminas, que já atuava no mercado mineiro antes de sua associação ao Grupo – iniciado em agosto de
2008, um ano antes da inauguração da Combustol Minas, em Contagem –, passou por um período de adaptações
necessárias para que pudesse ocorrer a consolidação entre as empresas.
“Após a instalação da unidade, em agosto de 2009, a Traterminas passou a fazer parte integral do Grupo
Combustol & Metalpó. A partir de agosto de 2010, as atividades da Traterminas estão totalmente integradas nas
operações da Combustol Minas Tratamento Térmico, podendo oferecer aos seus clientes maior sinergia, melhor
atendimento e pronta resposta”, declara Rodrigo Rissi, gerente da unidade em Minas Gerais.
Segundo Rissi, toda a operação foi unificada na planta localizada no bairro do Cinco, no município de
Contagem (MG), de onde atua a Combustol Minas. Antes, a Traterminas operava no bairro da Cidade Industrial, no
mesmo município.
“Desta forma, continuamos com o conceito de mobilidade, onde o Grupo Combustol & Metalpó, com seus
serviços em tratamento térmico concentrados em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro já fornecem o que há de
mais inovador em tecnologia, com flexibilidade e qualidade”, ressalta o executivo.
Ainda de acordo com o gerente, a intenção é direcionar internamente os serviços para um centro com
expertise necessário, oferecer soluções logísticas e técnicas integradas e disponibilizar soluções eficazes no mercado,
principalmente com o serviço de tratamento térmico feito em equipamento sob atmosfera controlada e com módulo
supervisório integrado.
Implantada no município de Contagem com incentivos do Governo de Minas Gerais, do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Instituto de Desenvolvimento Integrado (INDI), a unidade Combustol
Minas, alocada no bairro do Cinco, ocupa atualmente uma área de mais de 1.500 m².
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Sobre o Grupo Combustol & Metalpó
Com meio século de história, completos em 2009, o Grupo é formado pela Combustol, focada no segmento de
fornos industriais, refratários e tratamento térmico e a Metalpó, que atua no segmento de pós atomizados e peças
sinterizadas. Outras empresas ligadas ao grupo atuam nas área de tratamento térmico, construções metálicas,
projetos especiais voltados a soluções ambientais, tanques API e tubulações, entre outros. O Grupo atende hoje os
maiores clientes do ramo de siderurgia, metalurgia e petroquímica do Brasil, exporta para mais de dez mercados,
está presente em 20 países e realiza parcerias tecnológicas com as mais importantes empresas internacionais de
ponta. Em 2009, a Combustol consolidou-se presente em 100% das siderúrgicas do País.

Agosto de 2010.
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