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A THAMETAL É RESULTADO DE UMA HISTORIA DE SUCESSO
ACUMULADA EM MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIENCIA, TEM
COMO MISSÃO TRANSFORMAR METAIS EM SOLUÇÕES, SEMPRE
VISANDO A SATISFAÇÃO DE CLIENTES, COLABORADORES E
COMUNIDADE.
 
Atitude Empreendedora, criatividade e contando com a
participação e envolvimento de seus colaboradores e
fornecedores, tem como foco principal superar as expectativas
e assim construir uma parceria de confiança, aumentando a
produtividade e qualidade do produto final.
 
As diretrizes de nossa Politica de Qualidade priorizam a satisfação
total dos clientes, a partir da melhoria continua dos seus
processos e do sistema de gestão da qualidade.
 
Contando com um equipe altamente qualificada, capaz de
desenvolver produtos de alta complexidade, dispõe de Maquinas
e Equipamentos com Técnologia e Ponta, garantindo produtos de
qualidade, amparada pelos valores de ética e respeito.

A EMPRESA
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• Transparência: Ser claro, sincero, objetivo
mostrando sempre a verdade.

• Comprometimento: Ter compromisso se
utilizando de regras, valores e determinação.

• União: Estar sempre unidos para enfrentar os
desafios.

• Persistência: Manter sempre o foco, não
desistindo de seus objetivos.
 
• Humildade: Estar aberto a criticas, a aprender,
perdoar e pedir perdão, aceitando seus erros e
acertos.

• Tolerância: Aceitar, desculpar, admitir e respeitar 
opiniões contrárias a sua. 

• Respeito: Ter respeito ao próximo acima de tudo, 
aceitando suas diferenças. 

• Atitude: Ter coragem de fazer sem medo de errar.

VALORES

Ser referência no Segmento 
que atua, reconhecida pela 

qualidade e Inovação de seus 
Produtos e Serviços.

VISÃO

Fornecer produtos que 
satisfaçam as necessidades 
e expectativas de nossos 

clientes, através da melhoria 
continua do sistema de 
gestão da qualidade.

POLITÍCA DA
QUALIDADE

Transformar Metais 
em Soluções, sempre 

visando a satisfação de 
Clientes, Colaboradores e 

Comunidade.

MISSÃO
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ESTRUTURA

05

CLIENTE

GARANTIA DE 
QUALIDADE

COMERCIAL

PRODUÇÃO

F
IN

A
N

C
E
IR

O

ADMIN
ISTR

AÇÃO



PRODUTOS

ARTEFATOS DE 
ARAME E DE TUBOS

SOLDA

TELAS

MOLAS

ESTAMPARIA

- Hastes 
- Alavancas 
- Suportes 
- Pinos 
- Eixos 
- Grampos 
- Presilhas 
- Travas

- Conjuntos
- Subconjuntos Soldados 
em Arames, Tubos e 
Chapas de Aço

- Telas Soldadas

- Molas de Tração Torção e 
Compressão 
- Molas de Fita em Geral 
- Molas para base de Estampos
- Ferramentas e Dispositivos 
- Molas Prato - Arruelas 
Onduladas e Lisas

• Todos os nossos
produtos são fabricados
em Aço Patenteado ou
outras ligas conforme
normas e especificação
do cliente.

- Travas
- Presilhas 
- Grampos 
- Elementos 
de Fixação 
- laminas de 
Contato,
Artefatos em 
Geral
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SETORES DE ATUAÇÃO

• Automotivo
 
• Máquinas e Equipamentos
 
• Construção Civil
 
• Valvulas de Segurança
 
• Brinquedos

• Decoração
 
• Utilidades Domésticas
 
• Instrumentação e Todo setor Industrial
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SUSTENTABILIDADE

NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO É OFERECER PRODUTOS E 
SOLUÇÕES QUE ATENDAM AOS SEUS PROJETOS COM INOVAÇÃO, 
RAPIDEZ, QUALIDADE, ECONOMIA E PRATICIDADE. 

A qualidade, confiança e credibilidade dos produtos e soluções 
de Estruturas Metálicas da THAMETAL é atestado pelos padrões 
internacionais de certificação ISO 9001. A conquista é resultado 
do desempenho de toda a equipe de colaboradores e fornecedores 
da empresa. As melhorias nessas áreas são complementadas pelo 
investimento contínuo em tecnologia, visando oferecer ao mercado 
as melhores soluções em sistemas metálicos.

A THAMETAL vem se consolidando no mercado como 
uma empresa ecologicamente sustentável ao promover a 
sustentabilidade corporativa durante todo o processo de produção. 
Para não agredir o meio ambiente nossa empresa utiliza a energia 
e os recursos naturais de forma consciente e com isso promove 
uma melhora na qualidade de vida. A matéria-prima utilizada 
é 100% reciclável, incluindo o excedente de sucata, e nossos 
produtos são desenvolvidos de modo que seu uso seja otimizado.
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Seja você a peça chave da nossa empresa. Entre em 
contato e faça seu orçamento.

Av. Andrade Neves, 965 – Vila Helena – Santo André – São Paulo 
Cep: 09175-360

Telefone: (11) 2988-5033 / 2988-5044
contato@thametal.com.br

www.thametal.com.br


