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A Empresa
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Há 13 anos no mercado, a Ficaço atende uma vasta variedade de segmentos que lidam 
diretamente com produtos derivados do aço, tais como construção civil, implementos 
rodoviários e máquinas operatrizes. 

Missão

Ajudar nossos clientes a suprir suas 
necessidades com qualidade, pontualidade, 
soluções inovadoras, ética e criatividade. 

Valores

Focar sempre na excelência dos serviços 
prestados e no respeito com os nossos 
colaboradores internos e clientes externos

Comprometimento

Temos o comprometimento em atender 
nossos clientes com máxima eficiência e 
qualidade desde o primeiro contato. 

Queremos ententer o negócio o qual o cliente 
está inserido e ajuda-lo a ter melhores 
resultados, qualidade, e produtividade na sua 
atividade principal.

Público Alvo

Temos o foco em atender empresas que 
utilizem produtos derivados do aço e que 
busquem soluções integradas e uma qualidade 
de serviço e de atendimento diferenciada. 



Soluções Integradas
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A Ficaço possui soluções integradas que permite um amplo atendimento a clientes de 
diversos segmentos do aço.  

Dobra a Frio

- Dobradeiras CNC.
- Dobra de chapas até:
• 8,00 mm x 3.000 mm
• 9,50 mm x 2.000 mm
• 13,0 mm x 1.000 mm

Corte

Dobra

Estampagem

Perfuração

Serralheria e
Calderaria

Solda

Soluções 
Integradas 

Estampagem a Frio

- Estampa de chapas de até:
• 10,0 mm de espessura

- Recortes na borda de até:
• 110 mm x 110 mm 

Perfuração

- Furos redondos, quadrados, 
oblongos e especiais
- Furos de chapas de até:
• 22 mm de espessura

Serralheria e Calderaria

- Construçao, molde, 
montagem, e acabamento de 
peças derivadas de produtos 
siderurgicos

Corte a Frio

- Guilhotinas CNC e manuais.
- Corte de chapas até:
• 8,00 mm x 3.000 mm
• 9,50 mm x 2.000 mm
• 13,0 mm x 1.000 mm

Corte a Plasma

- Pofissionais técnicos prontos 
a entender diferentes projetos 
e desenhos de peças.
- Cortes até:
• 22,0 mm x 3.000 mm

Corte

Solda Elétrica

- Solda de peças metálicas 
pelo sistema convencional.
- Ótima qualidade de 
acabamento.

Solda MIG

- Solda de peças metálicas pelo 
sistema MIG.
- Excelente e diferenciada 

qualidade de acabamento.

Solda



Infraestrutura 
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A empresa conta com uma completa infraestrutura de máquinas operadas por técnicos 
especializados, sede própria localizada em Guarulhos, caminhões responsáveis pela logística 
de entrega e estoque permanente de máteria prima.

Máquinas Especializadas – Qualidade na Produção Estoque Permanente – Eficiência no Atendimento

Caminhões Próprios – Entrega Garantida



A Ficaço tem como seu 
maior diferencial a 
capacidade de agregar 
diferentes tipos de serviço 
para fabricar peças 
exclusivas, exatamente 
como requerido pelo 
cliente.

Produtos
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Devido as suas soluções integradas, a Ficaço possui a capacidade de produzir uma infinidade 
de produtos, sempre utilizando como matéria prima chapas de aço carbono, lisas e xadrez.

Chapas lisas e xadrez de alta 
qualidade são cortadas em 
inúmeros formatos, 
tamanhos e espessuras, de 
acordo com a necessidade 
do cliente.  

As chapas também podem 
ser dobradas em inúmeros 
formatos, formando 
diferentes “perfis” e sempre 
atendendo ao padrão e 
desenho requerido pelo 
cliente.

Com o corte a plasma é 
permitido projetar desenhos 
que são lidos de maneira 
automática, possibilitando 
assim uma combinação 
quase que infinita de cortes 
e perfurações na chapa.

A combinação de cortes 
de diferentes formatos, 
tamanhos e espessuras; 
com dobras que formam 
“perfis” distintos; e 
também serviços de 
serralheria, solda, 
estampagem e pintura 
possibilita a fabricação de 
inúmeros tipos de 
produtos. 

Produtos – Soluções Simples Produtos – Solução Integrada

Diferencial 
Ficaço



Aplicações 
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Os produtos ou peças fabricados pela Ficaço podem ser usados em diversos segmentos. Veja 
abaixo alguns exemplos de como nossos clientes aplicam nossos produtos:

Implementos Rodoviários Construção Máquinas Operatrizes

• Carrocerias Metálicas
• Alongamento de Chassis
• Caçambas Basculantes

• Estruturas Metálicas
• Escoramentos e Andaimes
• Fôrmas Metálicas
• Batentes Metálicos
• Grades Metálicas Para Piso
• Gradil de Proteção e Cercamento
• Grelhas Para Canaletas
• Guarda-Corpo (para-peito)
• Corrimão
• Degraus Para Escadas

• Máquinas Para Estampagem
• Máquinas Para Usinagem
• Máquinas Seladoras
• Máquinas em Geral



Aplicações 
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Os produtos ou peças fabricados pela Ficaço podem ser usados em diversos segmentos. Veja 
abaixo alguns exemplos de como nossos clientes aplicam nossos produtos:

Energia Móveis

• Transformadores
• Isoladores 

• Móveis para o setor de beleza
• Móveis em geral que utilizem 

estruturas em aço



Vantagens de Possuir o Cartão BNDS

Soluções de Pagamento
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A Ficaço sempre visa uma parceria com seus clientes onde os dois lados possam sair 
ganhando. Pensando nisso, a empresa disponibiliza uma importante linha de crédito para 
venda de seus produtos através do cartão BNDES (Visanet/Mastercard).

Condições Para Adquirir o Cartão BNDS

Crédito rotativo pré 
aprovado.

Limite de crédito de 
até R$ 500 mil por 
cartão BNDS, por 
banco emissor.

Prazo de pagamento 
de 48 meses, com 
prestações fixas e 
iguais.

Isento de cobrança de 
anuidade.

Taxa de juros atrativa.

Possibilidade de adquirir mais de 100 mil itens de variados setores, incluindo 
aço e outros materiais não ferrosos para o setor metalmecânico, fabricação 
de móveis, máquinas agrícolas, indústrias, rodoviárias, autopeças, tratores.

Estar em dia com as seguintes contribuições:
• INSS
• FGTS
• RAIS
• Tributos Federais

Ter uma conta em um dos seguintes bancos:
• Banco Bradesco
• Banco do Brasil
• Caixa Econômica Federal

Ser uma micro, pequena ou 
média empresa com 
faturamento anual bruto de 
até R$ 60 milhões.

Para mais informações acesse:
www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/

https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/


Segurança, Saúde e Meio Ambiente

10

A Ficaço se preocupa com a segurança e saúde de seus funcionários, assim como possíveis 
impactos no meio ambiente relacionado a nossas atividades. Por esse motivo, estamos 
totalmente dentro dos padrões exigidos por lei, como demosntrado abaixo:

AVCB

Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros

CETESB

Licença de Operação da 

Compahia Ambiental do Estado de São Paulo

PCMSO

Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional

LTCAT

Laudo Técnico das Condições 

Ambientais de Trabalho

PPRA

Programa de Prevenção a 

Riscos Ambientais



Equipe 
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A Ficaço conta com uma equipe altamente especializada no setor do aço. Nossos esforços são 
de sempre poder atender nossos clientes com profissionais capacitados que saibam entender 
os desafios e transforma-los em resultados de valor agregado. Veja abaixo as áreas de 
conhecimento dos nossos profissionais:

Tradução de 
projetos em 

soluções reais

Engenharia Desenho de 
produtos 

específicos

Operação de 
máquinas 
específicas

Operação de 
serralheria e 

calderaria 
industrial



Clientes
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Confira abaixo alguns de nossos clientes:



Fornecedores
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Conheça nossos principais fornecedores:



Contato
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Entre em contato conosco, tire suas dúvidas e peça um orçamento. Temos o compromisso de 
atender nossos clientes com singularidade e máxima atenção.

Corporativo

Website: www.ficaco.com.br
Tel: (11) 2431 – 4221
Email: wagner@ficaco.com.br

Vendas

Tel: (11) 2431 - 4222
Email: vendas@ficaco.com.br

Address

Ficaço Comércio e Indústria de Aço e Ferro Ltda.
Rua Bela Vista do Paraíso, 220 
Jardim Presidente Dutra
Guarulhos  - SP
07171-000 

https://www.google.com.br/maps/place/Ficaco+Com%C3%A9rcio+e+Ind%C3%BAstria+de+A%C3%A7o+e+F/@-23.4289463,-46.4376816,16z/data=!4m2!3m1!1s0x94ce89f664e00a47:0x4ebe54d6b5e7eb58?hl=en
https://www.google.com.br/maps/place/Ficaco+Com%C3%A9rcio+e+Ind%C3%BAstria+de+A%C3%A7o+e+F/@-23.4289463,-46.4376816,16z/data=!4m2!3m1!1s0x94ce89f664e00a47:0x4ebe54d6b5e7eb58?hl=en
http://www.ficaco.com.br/
mailto:vendas@ficaco.com.br



