COMBUSTOL DIVULGA PRODUTOS E SERVIÇOS
NA 29ª FEIRA INTERNACIONAL DA MECÂNICA
 Referência na produção de equipamentos industriais, Grupo apresenta seu portfólio de produtos de
alta tecnologia e capacidade técnica
 Durante o evento, empresa reforça sua atuação nos setores de tratamento térmico e equipamentos
metalúrgicos
 Estande da empresa também abrigará sessões técnicas com especialistas sobre tratamento térmico,
sistemas de qualidade e equipamentos
Maio de 2012 – O Grupo Combustol & Metalpó (www.combustol.com.br), um dos principais grupos
industriais do país nos segmentos de fornos industriais, refratários, tratamento térmico e metalurgia
do pó, marca presença na 29ª Feira Internacional da Mecânica – o maior evento industrial da América
Latina, que reúne as principais empresas do setor e profissionais qualificados em busca de
lançamentos, tecnologia e negócios. O evento ocorre entre os dias 22 e 26 de maio, no Anhembi, em
São Paulo.
Localizado na rua A nº 60, o estande da empresa contará com a presença de engenheiros, técnicos e
especialistas que permanecerão no local durante todo o evento para esclarecer dúvidas sobre os
serviços e produtos oferecidos pela empresa e, também, trocar experiências com os visitantes. Outro
atrativo do estande será a exposição do Pré-aquecedor tipo Carro – modelo EECR-55/110/100. O
equipamento pré-aquece moldes de aço utilizados para extrusão de resina plástica. Entre as inúmeras
vantagens do equipamento ganham destaque a possibilidade de realizar um monitoramento total da
operação e a garantia do aumento da vida útil dos produtos, minimizando riscos e custos com
manutenção. Os visitantes da feira também poderão participar de sessões técnicas gratuitas com
duração de até 30 minutos, sobre os principais temas do setor, entre eles, equipamentos metalúrgicos,
tratamento térmico e sistemas de qualidade (programação completa abaixo).

Para o gerente da divisão de Tratamento Térmico do Grupo, Gerson Morettini, a participação do Grupo
Combustol & Metalpó no evento possibilita a troca de informações com clientes, fornecedores e
prováveis parceiros para novos negócios. “A Feira Internacional da Mecânica é uma ótima
oportunidade de desenvolver atividades geradoras de negócios para todas as divisões do Grupo”,
comenta.
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Responsabilidade socioambiental – Mais uma vez o Grupo reforça sua consciência da importância de
investir em ações sustentáveis. Desta vez, em parceria com a empresa Neutralize Carbono, o Grupo
analisou todos os possíveis impactos ambientais relacionados à montagem do estande, incluindo o uso
de máquinas, geradores de energia, transporte, entre outros, e investiu na neutralização de crédito de
carbono. O investimento é um incentivo a projetos ambientais certificados pela ONU, que capturam ou
deixam de emitir gases de efeito estufa na atmosfera. Com o apoio a essa iniciativa, o Grupo adquiriu o
certificado de neutralização de emissões e o selo, que estará exposto no estande, com número de
identificação que garante o rastreamento da neutralização.
A empresa investe também na qualificação profissional de seus estagiários universitários, que poderão
participar do projeto “Inteligência Competitiva”, criado em 2007 pelo Grupo. O objetivo do projeto é
proporcionar e incentivar a capacidade de realizar análises de mercado, utilizando o modelo SWOT,
que busca elementos como força, fraqueza, oportunidades e ameaças para, posteriormente, elaborar
relatórios estratégicos que podem ser implantados no dia a dia da empresa. Os participantes recebem
a orientação da área de RH, que acompanha todo o processo e auxilia por meio de feedbacks
comportamentais.
Segundo o gerente da divisão de Equipamentos Metalúrgicos da Combustol, Donizetti Ribeiro, a Feira
Internacional da Mecânica é um evento estratégico, pois representa uma grande vitrine para os
produtos e serviços da companhia. “Por reunir os principais representantes da indústria nacional e
internacional o evento é considerado uma ótima oportunidade para a realização de novos negócios”,
comenta.

CIRCUITO DE SESSÕES TÉCNICAS GRATUITAS
Programação sujeita a alterações (Vagas limitadas)
22/5/2012 (Terça-feira)
14h – Tratamento Térmico
Como minimizar a deformação no Tratamento Térmico
15h – Metalurgia
Equipamentos Térmicos
16h – Tratamento térmico
Os requisitos de mercado e aplicação das Normas
18h – Metalurgia
Equipamentos Térmicos
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23/5/2012 (Quarta-feira)
14h – Tratamento Térmico
Nitretação vs Cementação aplicada a Engrenagem
15h – Metalurgia
Equipamentos térmicos
16h – Tratamento térmico
Os requisitos de mercado de aplicação das Normas
18h – Metalurgia
Equipamentos térmicos
24/5/2012 (Quinta-feira)
14h – Tratamento Térmico
Qual a melhor tecnologia de nitretação
15h – Metalurgia
Equipamentos térmicos
16h – Tratamento térmico
Os requisitos de mercado e aplicação das normas
18h – Metalurgia
Equipamentos térmicos

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 às maiores empresas dos ramos de
siderurgia, metalurgia e petroquímica no Brasil, exporta para mais de dez países, entre eles, Argentina,
México, China e Indonésia, além de possuir parcerias tecnológicas com várias companhias
internacionais de ponta.
Emprega mais de 600 funcionários, em três unidades localizadas nas cidades de São Paulo – a principal,
com uma área de 30 mil metros quadrados, Rio de Janeiro e Contagem (MG).
O Grupo Combustol & Metalpó é o principal produtor de pós metálicos e peças sinterizadas no Brasil;
considerado o maior fornecedor de fornos industriais brasileiro e, recentemente, a Combustol tornouse a única companhia nacional a possuir fornos em todas as grandes siderúrgicas nacionais.
ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GRUPO COMBUSTOL & METALPÓ
Versátil Comunicação Estratégica (www.versatilcomunicacao.com.br)
Debora Barioni (debora@versatilcomunicacao.com.br) – Tel. (11) 2832-5515
Michele Vitor (michele@versatilcomunicacao.com.br) – Tel. (11) 2832-5504
Cícero Vieira (cicero@versatilcomunicacao.com.br) – Tel. (11) 9175-9975
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