GRUPO COMBUSTOL & METALPÓ INVESTE
NO AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA
Empresa melhora seu arranjo físico e eleva capacidade de produção da fábrica

Janeiro 2012 – O Grupo Combustol e Metalpó (www.combustol.com.br), um dos principais grupos industriais do
país nos segmentos de fornos industriais, refratários, tratamento térmico e metalurgia do pó, passou por uma
readequação de layout em sua fábrica de equipamentos. A divisão é responsável por produzir e exportar fornos
industriais, equipamentos térmicos em geral e soluções para sistemas de combustão, para os segmentos de
metalurgia, petroquímica e siderurgia.

A área, que contava com cerca de 1.340 m², com o reposicionamento de seus equipamentos, agora possui um
total de 2.520m². “Com o novo espaço, podemos injetar mais funcionários fazendo com que a empresa ganhe
uma maior capacidade de produção”, explica o engenheiro e gerente da fábrica, Jairo Foreste.

A fábrica, que também recebeu reforço na estrutura dos pisos para suportar o peso dos equipamentos de grande
porte, obteve uma redução de até 60% em movimentações de chapas e laminados em sua área fabril. “Fora as
vantagens técnicas, a fábrica ganhou em cartão de visita com um layout melhor e de fácil visualização. A
ampliação facilitou o acompanhamento dos trabalhos em toda a planta”, conclui Foreste.

Para o gerente de Marketing do Grupo, Marcelo Lobo Peçanha, o novo layout e estrutura da unidade fabril da
divisão de Equipamentos da Combustol certamente trará grandes benefícios aos atuais e futuros parceiros,
ampliando ainda mais as oportunidades e disponibilidade para novos projetos. “A Combustol deixa as portas
abertas a todos os interessados em conhecer o novo layout e saber um pouco mais sobre o potencial da
empresa”, comenta Peçanha.

_______________________________________________________________
Grupo Combustol & Metalpó (www.combustol.com.br)
Fundado em 1959, é uma das principais corporações do país nos segmentos de fornos industriais, refratários,
tratamento térmico e metalurgia do pó. Atende todas as grandes empresas siderúrgicas do país, além de atuar
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também nos segmentos de , metalurgia e petroquímica, exportando para mais de dez países, entre eles,
Argentina, México, China e Indonésia. O grupo mantém parcerias tecnológicas com várias companhias
internacionais de ponta.

Empregando hoje mais de 600 funcionários, em três unidades localizadas nas cidades de São Paulo – a matriz ,
com uma área de 30 mil metros quadrados –, Rio de Janeiro, especializada exclusivamente em Tratamento
térmico, e em Contagem (MG), voltada a fabricação de equipamentos e também prestando serviços na área de
Tratamentos térmicos.
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