50 ANOS DO GRUPO COMBUSTOL & METALPÓ

O Grupo Combustol & Metalpó, um dos principais grupos industriais do país no segmento de fornos industriais,
refratários, tratamento térmico e metalurgia do pó, celebrou seus 50 anos de atuação em Abril de 2009.

Formado por duas empresas, a Combustol, no segmento de fornos industriais, refratários e tratamento térmico, e a
Metalpó, no segmento de pós atomizados e peças sinterizadas, 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
mantém parcerias tecnológicas com as mais importantes empresas internacionais detentoras de tecnologia de
ponta.

Histórico e investimentos

O presidente do Grupo, Dr. Thales Lobo Peçanha, destaca momentos marcantes da história do Grupo, relembrando
os primeiros dias de trabalho, as novas tecnologias desenvolvidas e os investimentos para atender o mercado, o
primeiro sistema de garantia da qualidade de 30 anos atrás e a última certificação ISO, as diversas crises econômicas
enfrentadas e os obstáculos superados.

A atual posição de cada uma das empresas no cenário nacional, suas principais conquistas, as aplicações dos
produtos e serviços oferecidos, os investimentos tecnológicos e a modernização do parque industrial foram temas
abordados pelos gerentes da Combustol e da Metalpó, Aparecido Donizetti Ribeiro e Paulo César Amaral Maluf,
respectivamente.

“A posição de destaque alcançada, mais do que um privilégio, deve-se à capacidade da empresa e de seus gestores
de acompanhar a realidade dos diferentes setores da economia e à pratica permanente de investir em tecnologia”,
afirmou Donizetti.

“A capacitação de nosso pessoal é uma preocupação permanente”, acrescentou Maluf. “Temos tido a sorte de
contar com pessoas de grande experiência que estão conosco há muito tempo e de encontrar novos colegas que
vêm bem preparados e com entusiasmo para dar continuidade a este processo de desenvolvimento e crescimento”,
disse.
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Perspectivas para o futuro

Em relação ao futuro, o diretor superintendente do Grupo Combustol & Metalpó, Sandro Picchio, citou projetos em
andamento e perspectivas de realização a médio e longo prazo. “Hoje, com as empresas consolidadas em suas áreas
de atuação, o Grupo utiliza seu conhecimento para desenvolver novos mercados, seja por ações internas ou acordos
com parceiros”, disse ele, mencionando produtos em concepção, a busca por novas soluções técnicas, novas
parcerias internacionais e a criação de um setor destinado à geração de soluções ambientais.

O presidente do Grupo reconheceu que, nos próximos cinqüenta anos, os avanços tecnológicos estarão norteando os
investimentos da organização, mas reafirmou a importância do capital humano. “O conhecimento e a capacidade de
cada profissional serão essenciais para identificar com antecedência o momento de descontinuar produtos ou
desenvolver alternativas que nos permitirão caminhar com sucesso nos anos futuros. Continuo identificando o
homem como parte essencial de nossa organização”, concluiu Peçanha.

Abril de 2009.
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