


A Empresa

Fundada em 1963, na cidade de Santo
André, e atualmente localizada em
Mogi Mirim, região metropolitana de
Campinas; a Metal 2 atende as maiores
indústrias nacionais e internacionais
nos segmentos automotivo, agrícola,
energético, dentre outros, fabricando
produtos em alumínio, fundidos em
processo de gravidade em coquilha e
moldes de areia, usinados em centros
de usinagem CNC.



A Empresa

Os projetos de seus clientes são
desenvolvidos por soluções confiáveis
em peças e dispositivos, através da
tecnologia dos softwares NX12,
simulação e otimização dos processos
de fundição - MagmaSoft®, garantindo
as especificações técnicas
estabelecidas. A empresa também
segue o sistema de gestão da
qualidade, norma IATF-16949 e
programas de melhoria contínua, como
Kaizen e 6 Sigma.



A Empresa

A Metal 2 também possui laboratórios
de metrologia equipados com
máquinas de medição por coordenada
tridimensional (CMM), equipamentos
de análises físicas, químicas,
metalográficas e de radioscopia (Raio
X), garantindo a qualidade dos serviços
prestados nos mais exigentes padrões
internacionais.



A Empresa

• Área total: 80.000 m2

• Área de construção: 9.500 m2

• Número de colaboradores: 120

• Capacidade de produção: 230 ton/mês

• Mercado atual: 90% interno e 10% externo

• Países exportadores: USA, México, China, 
Inglaterra, Bélgica, Índia, Japão



Máquinas e equipamentos

• Fornos de fusão com capacidade de 2.8 ton/hora: 4

• Desgaseificação para tratamento de metal: 4

• Máquinas de coquilha por gravidade: 19

• Tanques para teste de estanqueidade: 10

• Centros de usinagem CNC: 16

• Torno CNC: 1



Gestão da qualidade

• IATF-16949:    Certificado por BVQI                  2018

• 6 Sigma:         Contínuo                                     2006

• Kaizen:           Contínuo                                     2005



Programas de produtividade

• Eficiência geral do equipamento (OEE)

• Redução dos níveis de estoque

• Redução de retrabalho 

• Redução energética

• Redução de refugo

• Melhoria geral



Nossos clientes

Automotivos Não automotivos



Nossos produtos

Carcaças

Automotivos



Nossos produtos

Cárter de óleo

Coletores

Automotivos



Nossos produtos

Tubos de ar Conexões

Cilindros de freio

Automotivos



Nossos produtos

Cabeçotes

Não automotivo
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