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Metalmecânica é uma indústria fundamental para a so-

ciedade. Por meio do processo de transformação de 

metais no que for necessário para atender às demandas 

humanas, ela forja bens de capital e de consumo, dá tan-

gibilidade à criatividade e materializa desenvolvimento.

Por ser tão abrangente e necessária, a indústria metalme-

cânica foi rapidamente identifi cada pelo Sistema FIRJAN

como uma das mais estratégicas para a evolução do 

Rio de Janeiro. A localização de seu polo industrial em 

Nova Friburgo e arredores é exemplo de regionaliza-

ção do progresso, gerando empregos e caminhos para 

o centro-norte do estado. As empresas da região são 

fortes, dinâmicas e organizadas através de sindicatos, 

como o Sindmetal.

METALMECÂNICA. 
INDÚSTRIA PARA 
TRANSFORMAR. 
_



Mais do que informações catalogadas, o Guia Visual da 

Indústria do Estado do Rio de Janeiro – Polo Metalme-

cânico de Nova Friburgo e Região é um veículo vivo do 

potencial produtivo e criativo das empresas fl uminenses 

do setor, que irradiam oportunidades de Nova Friburgo 

e região para o mercado nacional e internacional. 



No coração da serra carioca, o Sindmetal RJ reúne o 

setor metalmecânico de Nova Friburgo e região que 

desponta como polo tecnológico com consciência 

ambiental e qualidade de projetos para o setor de 

óleo e gás, fechaduras e ferragens para construção 

e autopeças.

Com mais de 180 mil habitantes e um polo industrial 

centenário, as empresas da região investem em capa-

citação, automação e inovação para criar diferencial 

competitivo e fazer frente à concorrência de produ-

tos importados.

O polo já é reconhecido por sua engenharia de alto 

padrão e especialização no desenvolvimento de pro-

POLO
METALMECÂNICO
DE NOVA FRIBURGO
E REGIÃO. 
_



jetos de tecnologia e design sob demanda e emprega 

cerca de 4 mil profi ssionais diretos, formados em ins-

tituições técnicas e de ensino superior em engenharia 

instalados no município como UERJ, CEFET e SENAI.

O futuro já se desenha através da organização para 

a criação do Centro de Tecnologia na região, em par-

ceria com as instituições, a iniciativa privada e órgãos 

governamentais.



SUMÁRIO
_

ALTEC       12 

C.S. METAIS E PLÁSTICOS    14

CARROCERIAS PROGRESSO   16 

DAFLON       18

DESCARTÁVEIS MELLO    20

FAOL        22

FERRAGENS 3F       24



FLUID DINÂMICA     26

GUINCHOS HIPULL     28

HELA        30

ILG        32 

INDUSCOM SGLL     34

ISERO FERRAGENS     36

JP PLÁSTICO      38

JEMAE       40

LUCKY MOLDES      42

MECÂNICA SANTA LUZIA    44

NFP AUTOMOTIVE     46

NOVARE       48

PECARPA       50

PILLER       52

SÁ MARTINS      54

SANBER       56

SANEECO       58

STAM       60

UNIÃO MUNDIAL     62



12      

ALTEC
__
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Fundada há 25 anos no município de 

Cordeiro (RJ), a Altec oferece soluções 

em fabricação, montagem e manutenção 

de equipamentos, estruturas metálicas e 

caldeiraria. Instalada num amplo com-

plexo industrial e com colaboradores al-

tamente capacitados, a Altec destaca-se

pela dedicação, pelo comprometimento 

e pelo respeito aos clientes, priorizando 

sempre a qualidade do produto e a segu-

rança no ambiente de trabalho. 

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

Fabricação, montagem e manutenção de equipamen-
tos, estruturas metálicas e caldeiraria

Nacional 

Independente 

Média empresa

Transportador de correia e helicoidal, alimentador 
vibratório, peneira vibratória e rotativa, moinho de 
bola e de impacto, caldeiraria, estrutura metálica, 
montagem mecânica e manutenção industrial

Construção Civil, Mineração e Siderurgia

Altec Indústria de Peças 

e Equipamentos Industriais Ltda.

(22) 2551.0625

(22) 2551.4650

Rodovia RJ 160 I Km 06 

Lavrinhas I Cordeiro I RJ

28540-000

mfi lho@altecindustrial.com.br 

www.altecindustrial.com.br

mailto:mfilho@altecindustrial.com.br
http://www.altecindustrial.com.br/
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C.S. METAIS
E PLÁSTICOS
_

A C.S. Metais e Plásticos é uma empresa familiar, 

fundada recentemente e atualmente expandindo a 

fabricação e distribuição de seus produtos. A em-

presa é parceira da Construção Civil, fornecendo 

produtos de fácil manuseio e aplicação e de qua-

lidade superior. 
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETOR 
ATENDIDO

Fabricação e revenda de produtos de aço, plásticos, 
dentre outros para diversos segmentos, principal-
mente construção civil

Estadual

Independente 

Microempresa 

Cantoneiras, ganchos para expositores e reforço 
de armário

Construção Civil

C. S. Serralheria e Comércio 

de Metais e Plásticos Ltda-Me 

(22) 3016.4550

R. Rio Doce I 13A 

Jardinlândia I Nova Friburgo I RJ

28633-300

csserralheria@outlook.com

C. S. Serralheria e Comércio C. S. Serralheria e Comércio 

mailto:csserralheria@outlook.com
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CARROCERIAS 
PROGRESSO
_
A Carrocerias Progresso é uma empresa familiar, com 

experiência de mais de 40 anos na fabricação de carro-

cerias e baús para caminhões. Seus produtos são feitos 

sob medida, exclusivos, e aliam tecnologia ao trabalho 

artesanal, utilizando o que há de mais moderno e qualifi -

cado para o transporte de cargas. Suas principais parcei-

ras são as concessionárias de veículos leves e pesados 

do mercado.

16      

ras são as concessionárias de veículos leves e pesados 

do mercado.
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A empresa é inovadora em suas técnicas, e 

norteia seus princípios pela sustentabilidade: 

as carrocerias são fabricadas com estrutura 

de aço e alumínio, mitigando o impacto ao 

meio ambiente.

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES
ATENDIDOS

CERTIFICADOS

Indústria e comércio de carrocerias, baús de 
alumínio e acessórios para veículos 

Estadual

Parte de um grupo 

Microempresa

Carrocerias e baús de alumínio destinados ao 
transporte de cargas, reformas e pinturas de 
carrocerias e chassi, alongamentos de chassi, 
para-choques traseiros e protetores laterais 
(seguindo as normas do CONTRAN) acessó-
rios para veículos

Agrícola, Automotivo e Transporte 

Prêmio Destaque Nacional, INBRAP, 2006 e 2007; 
Prêmio Nobre de Qualidade, Imagem e Conceito, 
Instituto Nobre, 2010; Prêmio Personalidade, Jor-
nal Comunicação, 2002; Prêmio Personalidade, 
Fatu’s Pesquisas, 2002, 2008 e 2009

Carrocerias Progresso Indústria

e Comércio Ltda.

(21) 2742.3355

Estrada da Prata I 1801 

Prata I Teresópolis I RJ

25976-345

carroceriasprogresso@terra.com.br

mailto:carroceriasprogresso@terra.com.br
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DAFLON
_

Fundada em 2011, a Dafl on Indústria de Máquinas e 

Acessibilidade empreendeu suas atividades no mercado 

de plataformas de acessibilidade, elevadores residen-

ciais e elevadores de passageiros. É a única empresa da 

região a produzir plataformas de acessibilidade 100% 

em aço inoxidável. A Dafl on é dedicada ao bom relacio-

namento comercial, e tem como parceira a serralheria 

Areia Branca para o fornecimento de plataformas e a 

Elevadores Friburgo para montagem e manutenção de 

elevadores comerciais. 
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Dafl on Indústria de Máquinas 

e Acessibilidade Ltda. 

(22) 2525.4730

Av. Governador Roberto Silveira I 2316 

Prado I Nova Friburgo I RJ

28635-000

dafl onacessibilidade@dafl on.com.br

www.dafl on.com.br

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETOR 
ATENDIDO

Soluções para o mercado de plataformas de acessi-
bilidade e elevadores

Estadual

Parte de um grupo 

Microempresa 

Plataformas de acessibilidade, elevadores de car-
ga, elevadores de passageiros, elevadores de maca, 
corrimões e guarda-corpos em aço inox

Construção Civil

mailto:daflonacessibilidade@daflon.com.br
http://www.daflon.com.br/
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DESCARTÁVEIS
MELLO
_
A empresa atua desde 2009 na fabricação e venda de emba-

lagens de alumínio de diversos tamanhos e formatos. São 90 

colaboradores em dois turnos de fabricação para atender ao 

mercado com qualidade e compromisso. O empreendimen-

to persegue a satisfação do cliente desde a concepção do 

produto até sua entrega fi nal, e toda externalidade da produ-

ção é prensada e enviada para a reciclagem. 
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORE 
ATENDIDO

Fabricação e venda de embalagens de alu-
mínio, bandejas e refratários para o mercado 
gastronômico

Nacional

Independente 

Grande empresa

Embalagens de alumínio de diversos tamanhos, 
manual e máquina, bandejas com 3 divisórias
e de diversos tamanhos e modelos, rolinhos de 
alumínio, formas para produção gastronômica

Metalmecânico 

Camaro da Serra Indústria 

e Comércio Ltda  

(22) 98128.2929

(22) 98115.0519

Estrada municipal de acesso 

a Bom Jardim I 18 

Capivary I Alto de São José

Bom Jardim I RJ 

vendas@camarodaserra.com.br

 

www.descartaveismello.com.br

mailto:vendas@camarodaserra.com.br
http://www.descartaveismello.com.br/
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FAOL
_

Perto de completar 65 anos e após déca-

das de grandes avanços e conquistas, a 

Faol atua no transporte rodoviário de pas-

sageiros e oferece à população de Nova 

Friburgo e cercanias o deslocamento 

para as diversas atividades do dia a dia. 

A empresa aprimora continuamente os 

serviços oferecidos e trabalha para prover 

conforto e segurança aos passageiros. 
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A empresa 

aprimora 

continuamente 

os serviços 

oferecidos.

Friburgo Auto Ônibus Ltda.

(22) 2533-9900

Av. Gov. Roberto Silveira I 3612 

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo I RJ

28635-000

luciana@faol.com.br

suellen@faol.com.br 

www. faol.com.br

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETOR
ATENDIDO

Transporte rodoviário coletivo de passageiros

Regional

Parte de um grupo 

Média empresa 

Trnsporte Rodoviário de Passageiros

Automotivo

mailto:luciana@faol.com.br
mailto:suellen@faol.com.br
http://faol.com.br/
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FERRAGENS 3F
_

Ferragens 3F é uma indústria metalúrgica 

fabricante de fechaduras, cadeados e ferra-

gens. Atua há 17 anos no mercado brasilei-

ro, produzindo e comercializando mais de 

400 itens voltados à Construção Civil. Seus 

produtos são 100% nacionais, compõem 

um portfólio completo e competitivo, ofe-

recendo soluções para um grande mercado 

em expansão. 
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Ferragens 3F do Brasil EIRELI 

(22) 2525.0030

Av. Governador Silveira I 3110 

Conselheiro Paulino 

Nova Friburgo I RJ

28635-000

vendas@3f.com.br 

www.3f.com.br

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETOR
ATENDIDO

Indústria metalúrgica fabricante de fechaduras, ferra-
gens e dobradiças

Nacional

Independente 

Média empresa 

Fechaduras, acessórios, cilindros, ferragens, cadea-
dos e dobradiças

Construção Civil

mailto:vendas@3f.com.br
http://www.3f.com.br/
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FLUID
DINÂMICA
_
A Fluid Dinâmica é uma indústria metalúr-

gica fundada em 1958 pelo Dr. Hans Holl, 

alemão doutorado em Engenharia Mecâni-

ca. O fundador deixou como legado para a 

empresa a preocupação com a qualidade 

dos produtos: exaustores e ventiladores 

centrífugos e axiais, coifas, ciclones, lava-

dores de gases, registros radiais, atenuado-

res de ruídos e dutos. A Fluid também pres-

ta serviços de reforma e balanceamento 

desses equipamentos.
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Fluid Dinâmica Ltda. 

(22) 2522.3646

(22) 2523.3905

Av. Manoel Carneiro de Menezes 

3736 I Mury I Nova Friburgo I RJ

28615-065 

fl uiddinamica@pop.com.br 

www.fl uiddinamica.com.br

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES
ATENDIDOS

Fabricação de exaustores e ventiladores centrífugos e 
axiais, coifas, ciclones, lavadores de gases para diver-
sos segmentos industriais

Nacional 

Independente 

Microempresa

Exaustores, ventiladores, ciclones, fi ltros de mangas, 
lavadores de gases, coifas, dutos, registros radiais, 
atenuadores de ruídos, serviços de balanceamento

Agrícola, Automotivo, Construção Civil, Eletroeletrô-
nicos, Mineração, Metalmecânico, Naval e Siderurgia

mailto:fluiddinamica@pop.com.br
http://www.fluiddinamica.com.br/
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GUINCHOS
HIPULL
_
A Hipull oferece soluções para içar ou tra-

cionar cargas com as melhores opções em 

guinchos planetários de acionamento elé-

trico (corrente alternada ou contínua), hi-

dráulico ou pneumático para uso em área 

industrial, caminhões de autossocorro, 

marinas, guindastes, sondas de perfuração, 

veículos off -road e compactadores de lixo, 

dentre outras necessidades. 

Com projeto de engenharia próprio, os 

redutores planetários dos guinchos Hipull 

asseguram durabilidade e resistência em 

qualquer área de aplicação, e são a melhor 

alternativa de rendimento em relação aos 

tradicionais redutores coroa sem-fi m ou de 

engrenagem paralelas. Todos os compo-

nentes do redutor são fabricados em aço 

especial, com tratamento térmico, e as en-

grenagens são montadas sobre rolamen-

tos, garantindo vida útil prolongada para os 

equipamentos e efi ciência na transmissão 

de força. 
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MHS – Mecânica Hidráulica 

e Sistema EIRELI 

(22) 2527.1310

Av. N. Senhora do Amparo I 3736

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo I RJ

28.635-010 

comercial@guinchoshipull.com.br 

www.hipull.com.br

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES
ATENDIDOS

Fabricação de guinchos, talhas e cabrestantes hidráu-
licos, elétricos e pneumáticos e demais equipamentos 
de movimentação de carga

Nacional 

Independente

Pequena empresa 

Guinchos elétricos, hidráulicos e pneumáticos, talhas 
elétricas, hidráulicas e pneumáticas, cabrestantes 
navais elétricos, hidráulicos e pneumáticos, guindas-
te veicular, serviços de entrega técnica, instalação 
e manutenção em guinchos, talhas e cabrestantes, 
serviços de usinagem de precisão

Construção Civil, Mineração e Siderurgia

mailto:comercial@guinchoshipull.com.br
http://www.hipull.com.br/
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HELA
_

Fundada em 1987 por profi ssionais téc-

nicos com mais de uma década de ex-

periência, a Hela iniciou suas atividades 

como mão de obra especializada, passou 

a fabricar peças automotivas de peque-

no porte e migrou para a produção de 

fechaduras residenciais. Hoje, a empresa 

está presente em todos os estados. Seus 

produtos oferecem elegância, praticidade 

e segurança, além de 5 anos de garantia. 

A Hela conquista seu espaço com tecno-

logia de ponta e criatividade, e sua fi lo-

sofi a de trabalho é pautada na dedicação 

e honestidade.

Hela

está presente em todos os estados. Seus 

produtos oferecem elegância, praticidade 

e segurança, além de 5 anos de garantia. 

A Hela conquista seu espaço com tecno-

logia de ponta e criatividade, e sua fi lo-

sofi a de trabalho é pautada na dedicação 

e honestidade.
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Fechaduras Hela de Friburgo 

Ferragens Ltda. 

(22) 2521.8721

Rua Feliciano Benedito da Costa I 601 

Córrego D’Antas I Nova Friburgo I RJ

28630-330

fi lipe@hela.com.br 

www.hela.com.br

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

Fabricação de soluções em fechaduras, ferragens e 
produtos similares

Nacional

Independente 

Pequena empresa 

Fechaduras, ferragens e acessórios para vidros tem-
perados

Construção Civil e Metalmecânico

Fechaduras Hela de Friburgo 

Ferragens Ltda. 

(22) 2521.8721

Rua Feliciano Benedito da Costa

Córrego D’Antas

28630-330

fi lipe@hela.com.br 

www.hela.com.br

mailto:filipe@hela.com.br
http://www.hela.com.br/
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ILG
_

A ILG atua há mais de 60 anos no mercado e 

está em constante processo de expansão fabril. 

É especialista em terminais, incluindo a patente 

de um pro exclusivo com alavancas, e produz 

mais de 21 modelos para a demanda automobi-

lística (carros de passeio, ônibus e caminhões). 

A ILG também exporta para o Mercosul e Amé-

rica do Norte e fornece soluções de peças 

fundidas por encomenda em bronze, latão e 

alumínio. Sua marca é sinônimo de qualidade, 

confi ança e respeito.  
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ILG Metalúrgica Ltda. 

(22) 2522.7530

(22) 2522.0228

R. Vicente Sobrinho I 82 

Olaria I Nova Friburgo I RJ

28623-400

ilg@ilgmetalurgica.com.br 

www.ilgmetalurgica.com.br

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETOR 
ATENDIDO

Fabricação de terminais para cabos de bateria e peças
fundidas sob encomenda (não ferrosos) 

Nacional/Internacional

Independente 

Pequena empresa 

Terminais de bateria

Automotivo

Sua marca 

é sinônimo 

de qualidade, 

confi ança 

e respeito. 

mailto:ilg@ilgmetalurgica.com.br
http://www.ilgmetalurgica.com.br/
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INDUSCOM
SGLL
_
No mercado desde 2003, a Induscom SGLL começou com pe-

quenos serviços de mão de obra e hoje é uma empresa que 

atua no segmento industrial como prestadora de serviços de 

manutenção mecânica, locação de mão de obra especializada, 

fabricação de peças industriais, locação de peças e montagem 

e desmontagem de andaimes, além de locação de caminhão 

munck para as indústrias: mineração, cimenteira, construção 

civil, metalurgia e petrolífera.

O sucesso do empreendimento é resultado dos serviços pres-

tados com transparência, qualidade e fl exibilidade. Da manu-

tenção mecânica até a montagem de andaimes e locação de 

caminhões munck, a Induscom SGLL destaca-se pela atenção 

competente e ágil ao cliente.
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

Prestação de serviços de locação de caminhão munck,
locação especializada de montagem de andaime, 
fabricação de chaparia pesada 

Estadual

Independente

Microempresa

Empresa prestadora de serviços de locação de cami-
nhão munck, locação especializada de montagem e 
desmontagem de andaime, fabricação de chaparia 
pesada, locação de mão de obra para calderaria, me-
cânica e solda, fabricação de peças industriais

Construção Civil, Mineração, Metalmecânico e Side-
rurgia 

SRC Metalúrgica Ltda. – EPP 

(22) 2551.1189

(22) 2551.4399

R. Weverton Vieira Soares I 1323 

Jardim de Alah I Cordeiroo I RJ

28540-000 

pcp@induscom.ind.br

www.induscom.ind.br 

mailto:pcp@induscom.ind.br
http://www.induscom.ind.br/
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ISERO 
FERRAGENS
_

A Isero atua no mercado de ferragens produzindo 

dobradiças, puxadores, fechos, trincos, cremonas 

etc. e é um dos principais fornecedores de mate-

riais para a Construção Civil, indústrias e profi ssio-

nais liberais. 

A empresa é reconhecida pela constante inovação 

tecnológica e pelo design. Com foco na produtivi-

dade, efi ciência e melhoria contínua de seus pro-

cessos, a Isero cria e compartilha valor há 18 anos.
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETOR
ATENDIDO

Produção de soluções para o mercado de 
ferragens

Nacional

Independente 

Média empresa  

Dobradiças, puxadores, fechos, trincos e cre-
monas

Construção Civil 

Isero Indústria e Comércio Ltda. 

(22) 2527-2983

R. Francisco Luiz Fernandes I 614 

Conselheiro Paulino 

Nova Friburgo I RJ

28634-070

isero@isero.com.br

 

www.isero.com.br

ATIVIDADE Produção de soluções para o mercado de 

mailto:isero@isero.com.br
http://www.isero.com.br/


38      38      

JP
PLÁSTICO
_

Fundada em 2009, a JP Plástico atua com a pro-

dução e manutenção de moldes para parceiros. 

A empresa conta com máquinas de alta tecno-

logia, máquinas de injeção plástica e produção 

de embalagens e aviamentos para a indústria de 

moda íntima. Possui capacidade e estrutura para 

atender a todo território nacional. 
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J Pacheco de Friburgo 

Metalúrgica e Indústria 

de Plástico Ltda.

(22) 2526.3050

R. Eugênio Nideck I 379

CatarcioneNova I Friburgo I RJ

28614-310 

contato@jpplastico.com.br 

www.jpplastico.com.br

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES
ATENDIDOS

Fabricação, montagem e prestação de serviços

Nacional 

Independente

Microempresa 

Produção e manutenção de moldes, embalagens 
plásticas para lingerie, aviamentos para lingerie, ca-
bides para lingerie e roupas

Metalmecânico e Indústria da Moda Íntima

mailto:contato@jpplastico.com.br
http://www.jpplastico.com.br/
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JEMAE
_
A Jemae, fundada em 2006, é a evolução da 

J. Amaral Metalúrgica, que há 30 anos oferece 

produtos de qualidade e alta efi ciência a seus 

clientes. A empresa produz soluções para a 

Construção Civil e Metalmêcanica, atua em todo 

Brasil e aposta no relacionamento e na qualidade 

para se destacar no cenário nacional. 
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Jemae Ind. Met. Ltda. 

(22) 2529.0109

(22) 2529.0514

Av. Nsa. Sra. Do Amparo I 1470 

Jd. Ouro Preto

Nova Friburgo I RJ

28540-000

vendasjemae@hotmail.com 

Fabricação, montagem e prestação de serviços

Estadual

Independente 

Pequena empresa (critério BNDES) 

Cantoneiras, ganchos para expositores, reforço de armário

Construção Civil

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

Soluções em acessórios para Construção Civil e pro-
dução de ferragens diversas

Nacional

Independente 

Pequena empresa

Dobradiças, fechos, puxadores, puxadores de alu-
mínio para portas, trincos, cremonas, roldanas, ala-
vancas e rodízios

Construção Civil e Metalmecânico

mailto:vendasjemae@hotmail.com
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LUCKY
MOLDES
_
Fundada em 2006, a Lucky Moldes surgiu da paixão pela 

pesca esportiva. A experiência do fundador da empresa,  Au-

gusto Cesar Emmerick, deu início à criação e ao desenvolvi-

mento de iscas artifi ciais, com foco no padrão de qualidade 

e nos resultados. A preocupação com o conforto e sucesso 

dos clientes revela-se no design e desempenho dos produ-

tos assinados por Nelson Nakamura. 
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

Soluções para moldes e produtos de plástico, 
com destaque para a pesca esportiva

Nacional

Independente 

Microempresa

Desenvolvimento e produção de moldes para 
injeção de produtos de plástico e de iscas ar-
tifi ciais em parceria com Nelson Nakamura

Agrícola, Construção Civil, metalmecânico e 
Pesca Esportiva 

Lucky Moldes Indústria 

e Comércio de Plásticos Ltda. 

(22) 2523-6032

Av. N. Sra do Amparo I 3296 

Prado I Nova Friburgo I RJ

28635-010 

contato@luckymoldes.com.br

 

www.luckymoldes.com.br

mailto:contato@luckymoldes.com.br
http://www.luckymoldes.com.br/
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MECÂNICA
SANTA LUZIA
_
A Mecânica Santa Luzia iniciou suas atividades 

como uma pequena ferraria em 1943. Aos pou-

cos, foi crescendo e equipando-se cada vez mais, 

e evoluiu da manutenção de automóveis para es-

pecialização em caminhões Mercedes, num gal-

pão de porte industrial. A demanda por serviços na 

região provocou mais uma evolução na empresa, 

que passou a fabricar peças de caldeiraria e usina-

gem para as indústrias de engenharia, óleo e gás, 

alimentícia, cimento e papel. 



      45

Hoje, a missão da Mecânica Santa 

Luzia é fabricar equipamentos mecâ-

nicos, estruturas e componentes de 

aço, e prestar serviços de manutenção 

e reparo em equipamentos industriais, 

com preço justo, qualidade certifi cada, 

rapidez e atendimento personalizado 

às empresas do Sudeste do Brasil.

Fabricação, montagem e prestação de serviços

Estadual

Independente 

Pequena empresa (critério BNDES) 

Cantoneiras, ganchos para expositores, reforço de armário

Construção Civil

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

Fabricação de peças de calderaria e usinagem e pres-
tação de serviços de manutenção em equipamentos 
industriais 

Nacional

Independente 

Pequena empresa 

Peças de caldeiraria e usinagem

Energia, Metalmecânico, Petróleo e Gás

Mecânica Industrial Santa Luzia Ltda. 

(22) 2551.0119

(22) 2551.0672

Rua José Carlos Boareto I 356 

Santa Tereza I Cordeiro I RJ

28540-000

adm@mecanicasantaluzia.com.br

orcamentos@mecanicasantaluzia.com.br

www.mecanicasantaluzia.com.br 

mailto:adm@mecanicasantaluzia.com.br
mailto:orcamentos@mecanicasantaluzia.com.br
http://www.mecanicasantaluzia.com.br/
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NFP 
AUTOMOTIVE
_
A NFP Automotive está instalada em Nova Friburgo desde 1955, ten-

do iniciado suas atividades como fabricante de agulhas de malharia 

e rolamentos, pertencendo ao grupo Torrington/EUA. Ao longo dos 

anos, a empresa passou por signifi cativas mudanças de portfólio e 

societárias (Ingersoll-Rand e Timken). Atualmente, tem como missão 

desenvolver, manufaturar e comercializar sistemas mecânicos, pro-

dutos e serviços inovadores para o setor automotivo e demais seg-

mentos metalmecânicos. 

Colunas de Direção produzidas na NFP Automotive já fi zeram parte 

de veículos como Gol, Parati, Saveiro, Fiesta, Ford KA, Ecosport e, atu-

almente, a empresa tem focado em sistemas de direção para a linha 

de caminhões e ônibus, fornecendo para Ford, Irizar, Iveco, Merce-

dez-Benz e VW MAN, tornando-se líder de mercado neste segmento.

A aplicação de avançadas técnicas de projetos e manufatura contri-

buiu para o desenvolvimento de “Árvores Intermediárias” aplicadas a 

Colunas de Direção com Assistência Elétrica (C-EPAS) e a patentear 

“Caixa Angular por Juntas Universais”. Produtos inovadores que cre-

denciam a NFP Automotive como fornecedora de algumas das maio-

res montadoras do mundo.
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETOR 
ATENDIDO

CERTIFICAÇÕES

Soluções em fabricação e montagem para a indús-
tria automobilística, com destaque para colunas de 
direção

Nacional

Parte de um grupo 

Média empresa

Fabricação e montagem de colunas de direção para
automóveis, caminhões e ônibus

Automotivo

ISO/TS 16949, ISO 14001, VDA 6.3 “A” VW

Nova Friburgo Com. e Ind. Ltda. 

(22) 2102.6452

Av. Conselheiro Julius Arp I 440 

Olaria I Nova Friburgo I RJ

28623-000 

rsouza@nfpstg.com.br

www.nfpautomotive.com.br 

mailto:rsouza@nfpstg.com.br
http://www.nfpautomotive.com.br/
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NOVARE
_

Empresa de capital nacional, com foco na 

Construção Civil. Fechaduras são o principal 

produto da linha de produção. A empresa já 

é reconhecida em seu mercado de atuação 

por produzir com qualidade e inovação, com 

destaque para o desenvolvimento eletrônico 

de seus projetos.
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

Fabricação, comercialização, importação e exporta-
ção de eletroeletrônicos, artefatos de ferro, metais e 
congêneres

Nacional

Independente 

Pequena empresa

Fechaduras mecânicas para portas e portões, fe-
chaduras eletrônicas para hotéis e residências, 
puxadores para portas

Construção Civil, Eletroeletrônicos e Metalmecânico

Novare Indústria e Comércio 

(22) 2521.7107 

Av. Floresta I 60 

Floresta Mendes

Nova Friburgo I RJ

28633-300

diretoria@novare.ind.br

www.novare.ind.br

Novare Indústria e Comércio

(22) 2521.7107 

Av. Floresta

Floresta Mendes

Nova Friburgo

28633-300

diretoria@novare.ind.br

www.novare.ind.br

mailto:diretoria@novare.ind.br
http://www.novare.ind.br/
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PECARPA
_
Fundada em 1993 com a fi nalidade de atender à carência do 

setor moveleiro em fechos para portas e armários de madei-

ra maciça, a Pecarpa iniciou suas atividades como inovadora 

no ramo, produzindo o Fecho Esfera (100% aço), destinado a 

armários, roupeiros, móveis de cozinha e similares. 

Desde sua inauguração, a empresa trabalha com seriedade, 

produzindo com alta qualidade, rapidez na entrega e com 

uma equipe capacitada para oferecer o melhor. Ética, respeito

e compromisso pautam a atuação da Pecarpa, que se destaca 

como referência em ferragens de qualidade. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolo-

re magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

Indústria, comércio de artefatos de ferro, metais
e congêneres 

Nacional

Independente 

Microempresa 

Suportes de fi xação, cantoneiras, mão fran-
cesa, fechos esfera, dobradiças, suportes de 
suspensão, dispositivos de montagem e su-
portes para expositores

Construção Civil e Indústria Moveleira 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolo-

Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolo-

re magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Pecarpa Indústria Metalúrgica Ltda. 

(21) 2742.9584

(21) 3097.3784

Rua Dr. Oliveira I 684 

Barra do Imbuí I Teresópolis I RJ

25965-175

contato@pecarpa.com.br

 

www.pecarpa.com.br

mailto:contato@pecarpa.com.br
http://www.pecarpa.com.br/
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PILLER
_

A Piller Cadeados foi idealizada em 2006 por Pégaitaz Ireneé 

Rene, técnico mecânico formado pelas melhores escolas euro-

peias em mecânica de precisão, com mais de 40 anos de ex-

periência. Yasmin e Cleber Sardou abraçaram a ideia de inserir 

a empresa no mercado, primando por produtos de qualidade 

para um consumidor cada vez mais exigente. 

Os processos produtivos são 100% nacionais e de alta qualida-

de, desenvolvidos por profi ssionais com vasta experiência no 

segmento. A Piller investe no treinamento dos colaboradores, 

apoia e adota práticas sociais e ecologicamente corretas no 

processo fabril e dissemina hábitos de responsabilidade socio-

ambiental.
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETOR 
ATENDIDO

Soluções em cadeados

Nacional

Independente 

Pequena empresa

Cadeados nos tamanhos de 20mm, 25mm, 30mm, 
35mm, 50mm tetrachave, 30mm haste longa e  
35mm haste longa

Metalomecânico

Piller Indústria de Precisão LtdaME 

(22) 2543.4040

Av. Antônio Mário de Azevedo I 18800 

Conquista I RJ

28630-250 

contato@piller.com.br

www.piller.com.br

mailto:contato@piller.com.br
http://www.piller.com.br/
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SÁ 
MARTINS
_
A Sá Martins fabrica esquadrias em alumínio 

voltadas para residências de alto padrão. A 

fábrica está equipada com maquinário mo-

derno e arrojado, além de contar com uma 

equipe qualifi cada e dedicada para analisar 

cada projeto e suas exigências.

Além de fabricar e instalar as esquadrias, a 

Sá Martins fornece o projeto. Dessa forma, 

os detalhes para execução dos vãos são bem
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

CERTIFICADOS

Fabricação e Instalação de esquadrias em alumínio com soluções personalizadas

Estadual

Independente 

Microempresa 

Esquadrias em alumínio convencional e com câmara europeia, guarda-corpos, 
gradil, coberturas, persianas e telas black out, mosquiteira e solara (produção 
sob medida)

Construção Civil e Indústria Moveleira 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Habitacional (PBQP-h)

SM Indústria e Comércio de 

Esquadrias de Metal Ltda ME 

(22) 2523-1072

Rua Cândido Pardal I 11 

Olaria I Nova Friburgo I RJ

28620-200 

comercial@samartins.com.br

www.samartins.com.br

compreendidos, facilitando o trabalho na obra. Um 

vão adequado permite que a esquadriaSá Martins

tenha o funcionamento garantido.

 

Quando o projeto do cliente necessita de maior 

conforto, a empresa oferece esquadrias termoa-

cústicas. E também tem soluções personalizadas 

para grandes vãos. 

mailto:comercial@samartins.com.br
http://www.samartins.com.br/
http://facilitandootrabalhonaobra.um/
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SANBER
_
A Sanber atua desde 1990 para atender ao polo cimenteiro 

da Região Serrana do Rio de Janeiro, fabricando e montan-

do peças e equipamentos, caldeiraria, usinagem de precisão, 

montagens industriais, fornecimento de mão de obra espe-

cializada, planejamento e assessoria. Quando as empresas 

do setor passaram a exportar para o Mercosul, a empresa di-

versifi cou sua atuação para o comércio exterior e ganhou o 

Prêmio Rio Export/99 na categoria Exportação de Produtos 

com Alto Conteúdo Tecnológico – Microempresa.

A performance da empresa, constantemente aprimorada 

para obter certifi cações como Nº 1730-02 (ONIP) e norma 

ISO 9001, elevou a qualidade da produção e promoveu mu-

danças profundas na organização, cada vez mais prepara-

da para desafi os. A empresa está em expansão e ampliação 

de seus negócios para fabricar peças e fornecer serviços de 

qualidade para a indústria pesada.

A empresa está em expansão 

e ampliação de seus negócios.
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES 
ATENDIDOS

Fabricação e montagem de fornos, queimadores, vál-
vulas e outros equipamentos industriais e caldeiraria 
pesada

Nacional

Independente 

Média empresa 

Fornos, queimadores, válvulas e outros equipamen-
tos industriais e caldeiraria pesada

Construção civil, Energia, Mineração, Metal mecânico,
Naval, Petróleo e Gás

Sanber Industria Mecânica Ltda. 

(22) 2551.1021

Rodovia RJ 160 I km 2,5  

Bairro Dois Vallos I Cordeiro I RJ

286540-000 

sanber@sanber.com.br

www.sanber.com.br

mailto:sanber@sanber.com.br
http://www.sanber.com.br/
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SANEECO
_
A Saneeco desenvolve equipamentos 

que tratam de águas servidas (esgotos) 

a partir da experiência de engenheiros, 

biólogos, sanitaristas, dentre outros 

profi ssionais envolvidos em soluções 

criativas e inéditas para o mercado. A 

empresa conta com parceiros capaci-

tados nos segmentos que envolvem a 

água em todos os seus aspectos técni-

cos e comerciais, numa atitude de res-

ponsabilidade ambiental e respeito às 

melhores práticas de produção. 

Os sistemas de tratamento de efl uente 

Saneeco são projetados para atender a 

condomínios, residências, ofi cinas, hos-

pitais, indústrias, hotéis, supermercados, 
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORES
ATENDIDOS

CERTIFICADO

Soluções para tratamento de águas servidas 
(esgotos), SAOs para postos de gasolina, ofi -
cinas, garagens diversas e segmentos que 
utilizam óleo, tintas e água em seus processos

Nacional

Parte de um grupo 

Microempresa

ETES – MBBR – MBR, reatores diversos, SAO 
(separador de água e óleo), fl otador, captação, 
fi ltragem, ETAR – reuso de areia, fi ltros, pro-
cesso físico-químico, osmose, ultrafi ltração, 
microfi ltração, ozônio – fi ltragem, purifi cação, 
chorumes

Agrícola, Automotivo, Construção Civil, Eletro-
eletrônicos, Energia, Mineração, Metalmecâni-
co, Naval, Petróleo e Gás, Siderurgia 

Selo Verde de Qualidade 

Saneeco de Teresópolis Indústria 

e Comércio Ltda-Me 

(21) 2742.5046

(21) 99435.3455

Estrada Rio-Bahia I KM 67 I 67.601 

Pessegueiros I Teresópolis I RJ

28540-000

saneeco@saneeco.com.br

www.saneeco.com.br

shoppings, SAOs para postos de gasolina, ofi -

cinas e garagens diversas (ônibus, transporta-

doras) e atividades que utilizam óleo, tintas e 

água em seus processos. A marca é certeza 

de tranquilidade e qualidade, além de contri-

buir para a preservação do meio ambiente. 

mailto:saneeco@saneeco.com.br
http://www.saneeco.com.br/
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STAM
_
Em 1971, Francisco Faria empreende a criação da Stam, que

com o tempo, ganha nova sede, moderniza-se e produz, 

numa área de 50 mil m², soluções inovadoras em fechaduras

e cadeados.

 

O moderno parque fabril, um dos mais atualizados da Amé-

rica Latina, recebe investimentos contínuos em tecnologia 

e qualifi cação. Hoje, cerca de 1.300 funcionários produzem 

cadeados e as fechaduras mais vendidas do Brasil.

 

Fazem parte da família Stam as empresas: Metalúrgica Bom 

Jardim, fabricante da Yanes Reguladores de Gás e Flecha 

Fixadores, e a Stamp & Molde, uma das ferramentarias mais 

modernas do mundo
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETORE
ATENDIDO

Indústria Metalúrgica 

Nacional e Internacional

Parte de um grupo 

Grande empresa 

Fechaduras, cadeados, puxadores, visor de 
porta e dobradiças 

Construção Civil 

Stam Metalúrgica S. A. 

(22) 2525.1000

Av. Sebastião Martins I 871 

Conselheiro Paulino 

Nova Friburgo I RJ

28635-430

info@stam.com.br

 

www.stam.com.br

mailto:info@stam.com.br
http://www.stam.com.br/
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UNIÃO
MUNDIAL
_

A União Mundial é uma indústria que atua no mercado 

de ferragens desde 1988 e produz mais de 1 milhão e 

meio de peças por mês. 

A fábrica destaca-se por produzir com alta qualidade 

e agregar valor, beleza e praticidade aos produtos. Sua 

moderna unidade de 10.000 m2 dispõe de máquinas 

de última geração, que asseguram as melhores ferra-

gens para esquadrias com o mais alto padrão de qua-

lidade, possível graças aos profi ssionais capacitados e 

ao maquinário moderno. A qualidade constante reforça 

a tradição e liderança da União Mundial no mercado 

de ferragens. 
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ATIVIDADE

ATUAÇÃO

EMPRESA

PORTE

PRINCIPAIS 
PRODUTOS

SETOR 
ATENDIDO

Produção de ferragens diversas e de 
soluções para esquadrias

Nacional

Independente 

Média empresa 

Puxadores, dobradiças, fechaduras 
e ferragens 

Construção Civil 

União Mundial Ind. 

de Ferragens Ltda. 

(22) 2533.9350

Rua Jorge Paulo de Souza Maia I 31 

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo I RJ

28635-540

mundial@uniaomundial.com.br

www.uniaomundial.com.br 

mailto:mundial@uniaomundial.com.br
http://www.uniaomundial.com.br/
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Acompanhe as redes sociais do Sistema FIRJAN:


