






Empresa 

Presente no cenário nacional desde 1988, a palavra de 

ordem da Multiaços é antecipar às necessidades do 

mercado. Essa preocupação colocou a empresa entre as 

líderes no fornecimento de aços planos, laminados a frio, 

laminados a quente, galvanizados, perfis, longarinas, 

chapas grossas e alumínio, todos cumprindo as diversas 

normas e especificações relacionadas às aplicações 

industriais. Também oferecemos soluções que aliam 

tecnologia e qualidade, resultando no melhor produto 

para compor a sua linha de produção. 

Unidades fabris/Centros 

de distribuição 



Mauá - SP 

Betim – MG 

Salto - SP 

Unidades industriais 

Pinhais - PR 

Araraquara - SP 

Centros de distribuição 



Qualidade 

A Multiaços foi a primeira empresa independente do  

segmento a ser certificada pela norma ISO/TS 16949 

O rigoroso controle de produção e qualidade, a matéria prima, o respeito ao meio 

ambiente e a qualificação dos profissionais, foram alguns dos fatores que colocaram 

a Multiaços entre as empresas líderes no mercado nacional. 

 

Somos certificados pelas principais normas dentro de nossa área de atuação e 

estamos em conformidade com o padrão internacional de fornecimento. 

VDA ISO 9001 ISO/TS 16949 
gestão de qualidade gestão de qualidade 

específica da indústria 

automotiva 



Unidades Industriais 

Mauá - SP Salto - SP 

Betim - MG 



Unidades Industriais 

Mauá - SP 

Área construída: 33.000 m² 

Capacidade: 330.000 ton/ano  

Av. Papa João XXIII, 1460 

Mauá - SP – Brasil 

CEP: 09370-800 

 

 

Fone: +55 | 11 | 4543.8188 



Qualidade Mauá 



Especificações gerais dos equipamentos - unidade Mauá 



Unidades Industriais 

Betim - MG 

Área construída: 10.000 m² 

Capacidade: 180.000 ton/ano  

Rua Moacyr Gonçalves  

Costa, 200  

Betim - MG - CEP: 32669-722 

 

Fone: +55|31| 2571.8188 



Qualidade Betim 



Especificações gerais dos equipamentos - unidade Betim 



Unidades Industriais 

Salto - SP 

Área construída: 10.000 m² 

Capacidade: 84.000 ton/ano 

Rod. Eng. Ermênio de Oliveira 

Penteado, 2200 

Salto - SP - CEP: 13329-400  

 

Fone: +55|11| 4602.6799 



Qualidade Salto 



Especificações gerais dos equipamentos - Salto 



Centros de distribuição 

Pinhais - PR 

Rod. Contorno Leste, 18.200 

São José dos Pinhais - Paraná 

CEP: 83025-518 

Fone: +55|41| 3111.8188 



Escritório comercial 

Araraquara - SP 

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 207 – sala 1502 

Jardim dos Manacas - Araraquara - SP 

CEP: 14801-534 

Fone: +55|16| 3508.3113 



Qualidade 

Visão 
Estar entre as maiores empresas independentes do 

segmento de distribuição de aços. 

Missão 
Industrializar e comercializar produtos siderúrgicos com alta 

qualidade, prestar serviços com alto valor agregado, investir 

em funcionários capacitados e comprometidos e formar 

alianças estratégicas que fortaleçam a imagem da empresa 

junto ao mercado. 



Qualidade 

Objetivos 
 

• Assegurar a satisfação das necessidades 

e expectativas do cliente; 
 

• Buscar padrões de produtividade e 

eficiência que permitam garantir a 

solidez e prosperidade do nosso negócio; 
 

• Criar condições que promovam o 

desenvolvimento, o bem-estar e a 

segurança de nossos colaboradores; 
 

• Manter padrões de qualidade para 

promover a constante melhoria do 

ambiente de trabalho. 



Meio ambiente 

A Multiaços estabeleceu como política 

ambiental ter diretrizes claras para atuar 

na preservação do meio ambiente e com a 

melhoria da qualidade de vida das 

comunidades nas quais se encontram as 

unidades da empresa: 

 
• Atender aos requisitos legais aplicáveis 

e outros requisitos subscritos pela 

organização; 

 

• Atuar preventivamente nos aspectos de 

poluição ambiental, contribuindo para a 

conservação ambiental; 

 

• Buscar a melhoria contínua nos aspectos 

ambientais, visando reduzir os impactos 

de nossas atividades no planeta. 



Produtos 

A Multiaços possui uma linha completa de produtos  

para atender a diversos segmentos: 



Alumínio 

O alumínio é um metal leve e 

resistente à corrosão. Outra vantagem 

está no fato de ser totalmente 

reciclável. Seja qual for a sua 

necessidade, a Multiaços dispõe desse 

material nas seguintes especificações: 



Aços Planos 

Aço é uma matéria prima 

amplamente conhecida e muito 

versátil. Possui propriedades 

mecânicas bem distintas, sendo 

um dos metais mais utilizados 

pela construção civil, na 

indústria automobilística e uma 

infinidade de fabricantes de 

bens industriais e de consumo. 



Produtos 

Laminados a Frio 

não revestidos 
 

Apresentam ótimo acabamento de superfície. 

 

Aplicações: aço de qualidade comercial, aço 

para estampagem, aço bake hardening, aço 

isotrópico, aço de média e alta resistência, 

aço de média e alta resistência microligado, 

aço dual phase, aço resistente à corrosão 

atmosférica, aço estrutural resistente à 

corrosão atmosférica, aço para esmaltação 

vítrea, aço para embalagem e aço elétrico 

semiprocessado. 

 

Espessuras: de 0,38 a 3,00 mm 

 

São comercializados nas principais normas 

NBR, ASTM, SAE, JIS, DIN EN, SEW e todas as 

demais exigidas pelo mercado. 



Produtos 

Laminados a Quente 
 

Podem ser decapados com óleo protetivo na 

superfície ou não decapados. 

 

Aplicações: aço para uso geral, aço para 

longarinas e rodas, aço estrutural 

estampável, aço estrutural naval e 

plataformas marítimas, aço para recipientes 

de pressão, aço para tubos de pequenos e 

grandes diâmetros, aço estrutural resistente 

à corrosão atmosférica e ao fogo, chapas e 

bobinas de aço para piso, aços estruturais 

soldáveis e de alta resistência e aços 

resistentes ao desgaste. 

 

Espessuras: de 1,20 a 19,00 mm 

 

Comercializados nas normas técnicas NBR, 

ASTM, SAE, JIS, SEW, API, DIN EN e todas as 

demais exigidas pelo mercado. 



Produtos 

Laminados a Frio 

Revestidos (galvanizados) 
 

São os produtos laminados a frio que recebem 

revestimento à base de zinco, conferindo ao aço 

resistência à corrosão atmosférica. Apresentam 

diversos tipos de revestimento e acabamento de 

superfície. 

 

Espessuras: de 0,35 a 3,0 mm. 

Chapas zincadas 

GALVANNEALED 
 

Obtidas a partir do aço galvanizado por imersão a quente e submetidas a um tratamento térmico 

posterior. Elas recebem um revestimento à base de Zn-Fe, ideal para pintura, solda e corrosão. 

 

Aplicação: aço de qualidade comercial, aço para estampagem, aço bake hardening, aço de média 

resistência, aço de média resistência refosforado, aço de média e alta resistência microligado e aço  

dual phase. 

 

Obs.: Podem ser atendidos nas normas NBR, ASTM, JIS, DIN EN e todas as demais exigidas pelo mercado. 



Produtos 

Perfil 
 

A MULTIAÇOS executa, por meio de seção 

de prensas, viradeiras e perfiladeiras que 

atendem a diversas aplicações: 

 

Longarinas;  

Forma para Laje e Concreto; 

Perfis Perfurados; 

Estacas-prancha. 

 

Fornecidas em faixas com espessuras de 

0,90 a 8,00 mm, em bases de 30 a 300 mm. 



Produtos 

Chapas grossas (Plates) 
 

Aplicações: aço para uso geral, aços 

resistentes à corrosão atmosférica, 

aços para caldeiras e vasos de 

pressão, aços estruturais, aços 

estruturais soldáveis de alta 

resistência, aços resistentes ao 

desgaste e aços para tubos de grande 

diâmetro, aços para indústria móvel, 

aços para caldeiras e vasos de 

pressão. 

 

Espessura: superior a 6 mm 

 

Obs.: Podem ser fornecidas de acordo 

com as normas BS, DIN EN, SAE ,SAR, 

AR, API  e todas as demais exigidas 

pelo mercado. 



Principais Fornecedores 



Principais Clientes 



Logística 

A Multiaços possui ferramentas de logística 

integrada para atender todas as demandas 

de nossos clientes: 

 

• Entrega Just in Time; 

• Kanban; 

• Programação avançada; 

• Estoque avançado nos centros 

de distribuição. 



Nossos diferenciais 

Visão estratégica 

 Parcerias importantes com 

fornecedores/clientes; 

 

 Foco na busca de soluções inteligentes e 

alinhadas às necessidades do cliente; 

 

 Processo de tomada de decisões  

ágil e eficiente. 



Contatos 

Av. Papa João XXIII, 1460 

Mauá - SP - CEP: 09370-800 

Fone: 11 4543.8188  

Rua Moacyr Gonçalves Costa, 200 

Betim - MG - CEP: 32669-722 - Fone: 31 2571.8188 

Rod. Eng. Ermênio de Oliveira Penteado, 2200 

Salto - SP - CEP: 13329-400 - Fone: 11 4602.6799 

Rod. Contorno Lese, 18.200 

São José dos Pinhais - PR - CEP: 83025-518 

Fone: 41 3111.8188 

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 207 – sala 1502 

Araraquara – SP - CEP: 14808-156 

Fone: 16 3508.3113 

Pinhais - PR 

Araraquara - SP 

Salto - SP 

Betim - MG 

Mauá - SP 



Fornecedores 

Usiminas 
9% 

CSN 
71% 

Arcelor 
15% 

Outros 
5% Usiminas

CSN

Arcelor

Outros



Reiniciar 


