


NOSSA FILOSOFIA



A METALPLAN ESCOLHEU 
SER A NÚMERO UM EM 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Em mais de três décadas, a Metalplan 
participou dos maiores projetos de ar 
comprimido do Brasil, tornou-se líder 
absoluta no segmento de compressores 
de parafuso até 30 hp e acumulou diversas 
conquistas, mas nenhuma se compara ao 
êxito de sermos o primeiro fabricante de 
compressores do mundo e a primeira 
empresa brasileira 100% certificada ISO 
50001 – Gestão de Energia.

Além do pioneirismo e da exclusividade, 
esse feito representa o foco total da 
Metalplan em eficiência energética, 
contribuindo para a competitividade dos 
nossos clientes e para o futuro do planeta.

Você é nosso convidado nessa jornada!



NOSSOS PRODUTOS SÃO OS 
ÚNICOS COM ESTE SELO.

A MELHOR EVIDÊNCIA DO COMPROMISSO DA SUA 
EMPRESA COM A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.



SUA CONTA DE ENERGIA PODE 
NÃO PARECER UM PROBLEMA. 

MESMO QUE NÃO FOSSE, VOCÊ ACHA CERTO 
DIVIDIR ESSE CUSTO COM A NATUREZA?



A METALPLAN 
ESCOLHEU

 OS MELHORES
PARCEIROS

Assim como você, nós também 
exigimos muita qualidade.
Em nossa fábrica e em cada produto 
que sai das linhas de montagem, 
somente os melhores componentes 
têm lugar assegurado.
Todo esse cuidado é por uma boa 
causa: garantir a sua e a nossa 
tranquilidade.

Termomeccanica

Termomeccanica Group



A METALPLAN 
APOIA A CIÊNCIA
E A TECNOLOGIA

Através de sua atuação na Associação 
Brasileira de Máquinas e Equipamentos, 
a Metalplan idealizou e liderou o esforço 
de construção do primeiro laboratório 
de ar comprimido e gases do hemisfério 
sul, localizado no IPT – Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas.

O LASAG é capaz de executar testes 
com recursos ultra modernos e laudos 
emitidos com isenção e imparcialidade, 
para garantir a credibilidade que 
fabricantes e usuários tanto necessitam. 

Ganhou a indústria, ganhou a socieda-
de, ganhou o Brasil.

pt



Só quando a assistência técnica precisa 
ser acionada, é que você realmente 
conhece o comprometimento e a 
integridade de um fornecedor. 

Por isso, temos plena consciência da 
responsabilidade em manter e melhorar o 
índice de satisfação alcançado pelo 
nosso Pós-Venda, apurado por uma 
pesquisa periódica com todos os clientes 
que receberam atendimento local. 
Auditada por uma empresa indepen-
dente, essa pesquisa cumpre com todas 
as exigências da nossa certificação ISO 
9001. 

Esse nível de êxito é função das mais de 
70 oficinas autorizadas e 200 técnicos 
qualificados em todo o Brasil, apoiados 
por um exclusivo convênio com o SENAI 
para a formação de mecânicos, o que 
permite à Metalplan oferecer o Pós-Venda 
mais elogiado do mercado, reconhecido 
pela competência e seriedade de seus 
profissionais.

Serviço Autorizado Metalplan

96% DOS CLIENTES 
PLENAMENTE SATISFEITOS 



DESAFIO METALPLAN: 
GARANTIA SEM LIMITE
PARA O SEU COMPRESSOR

São três opções de garantia, sem paralelo no 
mercado:

Padrão: 2 ANOS
Platinum: 5 ANOS
Lifetime Warranty: EXCLUSIVA E ILIMITADA

Antes de fechar negócio, você conhece as 
condições do nosso Pós-Venda e escolhe o 
plano que vai de encontro às necessidades 
da sua empresa. 
Sem surpresas. Sem custo adicional.

Um benefício como esse só é possível 
porque a Metalplan conta com mais de 70 
oficinas autorizadas em todo o Brasil, 
capacitadas por um exclusivo programa de 
treinamento em parceria com o SENAI. 



Um purgador que não desperdiça ar 
comprimido, um secador que não 
consome energia ou um compressor 
60% mais econômico?

Não só é possível, como real! Na 
Metalplan, dirigimos todos os nossos 
esforços para o desenvolvimento de 
produtos com o menor consumo de 
energia, combinando economia, 
robustez e sustentabilidade.

Para o seu benefício, nós juntamos o 
útil ao lucrativo.

NA METALPLAN,
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
NÃO É UM OBJETIVO,
É UMA OBSESSÃO!
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Entre 1914 e 1983, a Ferrovia Perus 
Pirapora escoou milhões de toneladas 
de calcário das minas de Cajamar até a 
Cia. de Cimento Portland Perus, 
contribuindo de forma única para o 
desenvolvimento do Brasil. Tombada 
pelo CONDEPHAAT em 1986, seu 
trajeto cruza a Metalplan de ponta a 
ponta e seu patrimônio possui um 
amplo conjunto de trilhos, gôndolas, 
vagões de passageiros e locomotivas a 
vapor, algumas com mais de 120 anos.

Em parceria com o Instituto de 
Ferrovias e Preservação do Patrimônio 
Cultural, a Metalplan mantém uma 
composição completa dentro de suas 
instalações, com vinte vagões e uma 
locomotiva, formando um núcleo 
museológico de grande relevância.

Nem tudo, afinal, é ar comprimido.

A METALPLAN
ESCOLHEU
PRESERVAR A
MEMÓRIA
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CASES RELEVANTES





A fabricação dos jatos EMB-190/195 da 
EMBRAER conta com três secadores 
Energy Plus e seis filtros coalescentes 
Hyperf i l ter (4000 m³/h cada) em 
operação ininterrupta há mais de quinze 
a n o s ,  g a r a n t i n d o  a  s e g u r a n ç a 
necessária para a indústria aeronáutica.

Entre as razões desse alto desem-
penho está o fato da Metalplan ter sido 
o primeiro fabricante de fi l tros e 
secadores da Amér ica Lat ina a 
certificar seu sistema da qualidade 
segundo a norma ISO-9001.

A EMBRAER
ESCOLHEU A
METALPLAN



A Metalplan atendeu as mais rígidas 
exigências do consórcio construtor da 
Usina Nuclear de Angra III e forneceu 
todo o seu sistema de ar comprimido, 
em operação desde 2012. 

São quatro compressores de 150 hp e 
dois de 100 hp, além do Maestro, um 
gerenciador eletrônico de últ ima 
geração, que controla o funcionamento 
de todos de maneira inteligente, 
garantindo o menor consumo de 
energia.

Nada além do esperado, levando-se em 
conta que a Metalplan tornou-se a 
primeira empresa do Brasil 100% 
certicada ISO 50001 - Gestão de 
Energia, também em 2012.

ANGRA III 
ESCOLHEU A 
METALPLAN



A FORD 
ESCOLHEU A 
METALPLAN

A unidade global mais moderna da Ford 
Motor Company encontra-se em 
Camaçari, no recôncavo baiano, e se 
dedica à produção dos modelos Fiesta 
e EcoSport. 
Essa planta possui sete secadores da 
Metalplan, sendo cinco por refrigeração 
(Energy Plus), com capacidade para 
10000 m³/h cada, e mais dois por 
adsorção (Hybrid) de 3500 m³/h, em 
operação ininterrupta desde o ano 2000.

Go Further with Metalplan!



O PRÉ SAL 
ESCOLHEU A 
METALPLAN

A exploração de petróleo nos campos 
do pré-sal tem atraído as mais 
importantes empresas de oil & gas de 
todos os continentes.
A Saipem, pertencente ao grupo 
italiano Agip-ENI, definiu a cidade do 
Guarujá, no litoral paulista, para sediar 
uma de suas bases mais importantes 
no mundo, destinada à construção de 
tubulações submar inas para a 
Petrobrás.
Todo o sistema de ar comprimido da 
Saipem foi de responsabilidade da 
Metalplan, incluindo 1300 hp de 
compressores de parafuso TotalPack 
Flex DD e mais de 2 mil metros de rede 
de ar comprimido AirLine, 100% em 
alumínio.



EM 2004, A NASA 
ESCOLHEU 
A METALPLAN

A Metalplan iniciou suas exportações 
aos EUA em 1999, atendendo os 
requisitos das normas UL, NEMA e 
ASME, além de outros mais específicos, 
como a proteção contra tornados.

Dos mais de três mil equipamentos 
fornecidos, destacamos o secador 
entregue à NASA, que exigiu uma 
comprovação de performance e nos 
elevou a um patamar inédito em nossa 
história. 

O eng. aeronáutico Cor Stakenborg, 
presidente da NewGate Technologies, 
atesta: “Over the years, Metalplan has 
developed and provided us thousands 
of compressed air products. Still today 
many of them are operating at the end 
users.

You can count on Metalplan, as a 
serious, respected and innovative world 
leader of quality products.”



Com onze plantas espalhadas pelo 
Brasil, Argentina e EUA, a Coteminas 
tornou-se uma das maiores indústrias 
têxteis do planeta, controlando marcas 
como M. Martan, Artex e Santista.

Seu sucesso e elevada competitividade 
são resultados da combinação de 
custos sob rígido controle e alta 
produtividade operacional.

“Desde 1989, já adquirimos mais de 
200.000 m³/h em equipamentos da 
Metalplan.  Posso assegurar  que 
somente a qualidade dos seus produtos 
e de seu atendimento justicam essa 
parceria de tantos anos.”

Rogério Delmo
Diretor Industrial - RN

A MAIOR INDÚSTRIA
TÊXTIL DO BRASIL
ESCOLHEU A 
METALPLAN



A CACAU SHOW 
ESCOLHEU 
A METALPLAN

“Desde que entraram em operação, os 
compressores de parafuso da Metalplan 
têm contribuído fortemente para o 
sucesso da Cacau Show!“

Alexandre Costa
Presidente



www.meta lp lan .com.br
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