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90 anos
oferecendomais tecnologia

para o cliente e
maior segurança
para o consumidor final

ISO 9002       QS 9000       Empresa Amiga da Criança

Aços Revestidos Isentos de 
Cromo Hexavalente.
Tecnologia brasileira a serviço das mais
exigentes normas ambientais do mundo.

Especial:
Aço com revestimentos
alternativos
para a indústria
eletroeletrônica,
isentos de
Cromo 

Hexavalente
Equipamentos modernos, profissionais capacitados e

 certificações ISO 9002 e QS 9000. A Armco tem tudo o

que é necessário para oferecer as melhores soluções em

aço: qualidade, tecnologia e inovação em uma só marca.

Motivo pelo qual ela faz parte dos melhores produtos.

• Baixo Carbono 
e Aços de Alta 
Resistência
• Alto Carbono 
Temperado

• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio 
e Finas a Quente, 
Rolos, Chapas e Blanks

• Médio, Alto    
Carbono e 
Aços Ligados
• Flat Wire
• Aços Inoxidáveis

Armco do Brasil S.A.

Rua Zacarias Alves de Melo, 180 - São Paulo - SP - Brasil - 03153-110 
Tel.: (55) (11) 6343-2600 - Fax: (55) (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br - www.armco.com.br



o completar 90 anos, a Armco tem muitas histórias para
contar. Conquistas, tecnologia, inovação e diversifi-
cação são algumas palavras que retratam o crescimento
da empresa desde sua instalação no Brasil, em 1912.  Os
principais fatos que marcaram as nove décadas de sua

existência foram recontados recentemente na festa de aniversário
da empresa. Cada uma dessas fases foi denominada por uma
palavra-chave, resumindo um determinado ciclo da empresa.
Assim, a primeira delas (A Oportunidade),
relativa ao período de 1910 a 1919, narrou
a etapa em que a Armco começou a atuar
fora dos Estados Unidos, fornecendo
bueiros para a construção de uma estrada
de ferro no Brasil. Já na década seguinte (A
Consolidação), a empresa recebeu do pre -
sidente da República, Arthur Bernardes,
certificado em que foi reconhecida como a
primeira subsidiária da Armco norte-ame -
ricana no País.

Nos anos 30 (A Diversificação), a Armco passa a vender cha-
pas e perfis de aço, eletrodos e equipamentos de solda elétrica e
arco, além dos bueiros. Na década de 40 (O Desenvolvimento),
começa a fornecer produtos para a construção de várias rodovias,
entre elas a via Anchieta. A fase A Autonomia chega com os
anos 50, quando constrói uma fábrica de eletrodos para solda
elétrica em São Paulo e amplia as instalações em Honório Gurgel
(RJ). No fim da década de 60 (A Virada), a empresa adquire 60%

das ações da Companhia Geral de
Laminação (Cogeral), descobrindo o setor
que iria torná-la, pouco tempo depois, líder
no mercado brasileiro de laminação de aço.
Em 1970, compra as demais ações da Cogeral
e passa a se dedicar mais à Laminação. Em
1979, instala equipamentos de laminação na
unidade Vila Prudente (SP), incrementando
a produção em 1.500 toneladas/mês. A
Expansão, ocorre em 1981, com a instalação
da unidade Vila Nova (SP), que atende a

uma demanda para
pequenas quantidades
e pronta entrega.
Em 1984, a Armco

adquire a operação de
laminação da Aços do
Brasil, tornando-se a
única companhia das
Américas a produzir
fitas cobreadas para
fabricação de tubos
Bundy, utilizados na
indústria automotiva e
de refrigeração. Já
1985, é marcado por
duas grandes realiza-
ções da companhia em
São Paulo: a inaugu-
ração do Centro de

Serviço e o início das operações da LM-04, a maior linha de
revestimento eletrolítico de zinco da América Latina e também a
primeira do Brasil. No ano seguinte, compra uma unidade fabril
de 78 mil metros quadrados em Santo André (SP). A
Nacionalização ocorre em 1993, quando toda a participação
acionária da Armco Inc. na área de laminação é adquirida pela
Armco do Brasil. Em 1997, para atender à demanda do segundo
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Com uma festa em
grande estilo, a
Armco comemorou
90 anos de
 atividade no Brasil
e nove de
nacionalização.

A

Trajetória 
de sucesso
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Acima em sentido horário: festa de 90 anos de Armco;
Roberto Gallo, Gilberto Fedi e Levon Kessadjikian,
 conselho-diretivo da Amco do Brasil; unidade Vila
Prudente em 1969; e primeira unidade da empresa.

Grupo Bate-Lata:
 apresentação durante
a comemoração.

sta é a primeira edição deste canal de comunicação, um veículo lança-
do com o objetivo de regularmente fornecer e divulgar informações
para todas as pessoas, empresas e entidades que, de uma forma ou de
outra, relacionam-se e têm envolvimento com a Armco do Brasil. 
Nesse nosso primeiro editorial, gostaríamos de começar lem-

brando que o ano de 2002 foi muito significativo para nossa empresa.
Afinal, no ano passado, ela completou 90 anos de atividades no Brasil e
nove como empresa 100% brasileira. Esse fato foi motivo de grande satis-
fação para todos que aqui trabalham, porque a longa história da Armco
em nosso País é a melhor prova de que podemos dispor para comprovar o
sucesso que tivemos ao longo de todo o século XX.
Mas esta satisfação pelo sucesso no passado de forma alguma nos

anestesia perante os desafios do presente e do futuro. Ao contrário, sabe-
mos e temos absoluta consciência de que os ambientes nos quais operamos
nossos negócios, tanto no mercado interno como no externo, são e con-
tinuarão a ser de extrema competitividade.
E é por essa razão que nós sabemos também que nosso sucesso futuro

somente será realidade se construído dia a dia com muito trabalho e
esforço, com muita criatividade ancorada em uma sólida base estratégica,
de crescente preparo e qualidade de todas as nossas equipes, de processos
e de produtos cada vez melhores, da atualização permanente das tecnolo-
gias e dos equipamentos por nós utilizados, de um crescente foco nas
necessidades atuais e futuras dos nossos mercados de atuação, da nossa
capacidade de atender cada vez melhor e de satisfazer cada vez mais os
nossos clientes, da obtenção de ganhos contínuos de produtividade e de
redução de custo, da gestão correta em todas as nossas instalações dos
assuntos de segurança, limpeza, organização e meio ambiente, da con-
tinuidade das nossas preocupações sociais e dos nossos até agora bem-
sucedidos trabalhos de cidadania empresarial.
Todos os assuntos acima demandam e demandarão sempre uma

enorme capacidade de gestão da nossa empresa. E é com o sucesso de todo
esse processo que nós da Armco estamos mais uma vez nos comprome-
tendo. Estamos aqui assegurando a todos os públicos que conosco intera -
gem no nosso dia-a-dia – sejam clientes, acionistas, funcionários, finan-
ciadores, fornecedores ou ainda nossas comunidades vizinhas, que a
Armco possui o inabalável compromisso de ser uma empresa cada vez
mais competitiva e cidadã. Nessa sua busca por maior competitividade e
melhor qualidade, a empresa procurará cada vez mais a crescente satis-
fação de todos aqueles que com ela se relacionam.
Esse é o nosso comprometimento com todos os que já nos conhecem e

também com os novos amigos e parceiros que ainda vão nos conhecer.
Todos podem confiar e, acima de tudo, ter a certeza de poder contar com
a Armco do Brasil também neste século XXI.

Paulo Musetti
Diretor de Operações

E D I T O R I A L

A Armco e seus
compromissos
no século XXI

E

• Baixo Carbono 
e Aços de Alta Resistência
• Médio, Alto Carbono e 
Aços Ligados
• Alto Carbono Temperado
• Flat Wire
• Aços Inoxidáveis
• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio 
e Finas a Quente, Rolos, 
Chapas e Blanks
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O produto 
que você usa 
tem nosso aço.

Nós fazemos 
até o que você 
não imagina.

Consulte sempre 
nosso departamento 

técnico.
Você vai se 
surpreender.
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or longo período, questões ambi-
entais foram tratadas como um
problema que dizia respeito ape-
nas ao governo do país. A maio -
ria das pessoas nem pensava sobre

o assunto ou, simplesmente, ignorava o
impacto que o estilo de vida, o trabalho e
os hábitos de consumo delas causavam
sobre o ecossistema. 
Hoje, já se pode ver uma crescente

conscientização dos consumidores. E não
só deles: legisladores e empresas produ-
toras entendem que trilhar o caminho
para um futuro mais sustentável ou verde
é possível e pode, ao mesmo tempo, criar
novas e boas oportunidades de negócios
para a indústria.
A indústria automobilística já adotou

algumas diretrizes nesse sentido, como a
Européia: criou o chamado ELV – End of
Life Vehicle, que se refere, como o próprio
nome sugere, à negociação do fim de vida
dos veículos por meio da análise da com-
posição de todas as matérias-primas, seus
processos de obtenção e manufatura de
todos os componentes envolvidos na
montagem de um carro.
Por outro lado, o setor de eletrônicos é

uma das áreas que mais podem lucrar com
a indústria verde, já que seus contro-
ladores, ao utilizar com inteligência a pre-
ocupação que existe nesse sentido, podem,
além de produzir equipamentos menos
poluidores, aumentar a eficiência e reduzir
desperdícios de energia nas fábri cas e na
casa de seus consumidores. 
Atualmente, com as mudanças rápidas

da tecnologia de computadores e proces-

sadores e a necessidade de novos disposi-
tivos eletrônicos e modelos de sistemas de
áudio/vídeo aumenta e muito o problema
ambiental. Muitos desses eletrônicos
podem conter elementos agressivos ao
meio ambiente, tais como: chumbo, mer-
cúrio, cromo hexavalente e cádmio.
Em 1998, mais de 20 milhões de com-

putadores se tornaram obsoletos, dos quais
apenas 13% foram reciclados. Nesse
mesmo ano, 50 mil toneladas de materiais
eletrônicos foram recuperadas incluindo
aço, vidro e plástico. Para 2005, estima-se

que 315 milhões de computadores estarão
obsoletos e que eles conterão 448 mil
toneladas de chumbo, 149 mil toneladas
de mercúrio e 448 toneladas de cromo.
Com a crescente preocupação ambien-

tal a Comunidade Européia rascunhou,
em junho de 2000, a “Proposta Diretiva
sobre a restrição do uso de certos elemen-
tos perigosos em equipamentos elétricos e
eletrônicos”.
Essa diretriz é conhecida como WEEE

(Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment) e restringe o uso de certas 
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A Armco já está produzindo fitas relaminadas
de aços que atendem às diretrizes ambientais
que entrarão em vigor na Europa.

Aço com revestimentosalternativos
para a indústria eletroeletrônica,

isentosde Cromo Hexavalente
Por Manoel Marcos G. Lopes 

maior pólo mundial da indústria eletroeletrônica e um dos maiores no
segmento de duas rodas, inaugura a Aços da Amazônia, em Manaus.

Investimentos e liderança - O novo milênio traz importantes
conquistas para a Armco, que recebe a certificação da Associação
Brasileira de Software, assegurando a credibilidade de seus sistemas de
informática, além dos certificados ISO 9002 (1995) e
QS 9000 (1998). Em 2001, adquire a Stripsteel (SP) e
reforça sua liderança no segmento de aços especiais.
Mas sustentar por tantos anos a liderança de um setor
não é tarefa simples. A Armco, contudo, é líder no
setor de aços planos relaminados há 50 anos. Para
manter-se nessa posição, reuniu ao longo dos anos um
conjunto de competências, habilidades e inovações,
além de sempre ter tratado cada cliente de modo indi-
vidualizado, obtendo em troca desempenho e resulta-
dos sustentados por longos prazos.
Pioneira no desenvolvimento de tecnologias em

aço desde a sua chegada ao Brasil, onde introduziu a
tecnologia de aços pré-revestidos e de laminação de
aços inoxidáveis, a Armco atende mercados específi-
cos, para os quais oferece a mais completa linha de
produtos. Atrás dessas inovadoras soluções em produ-
tos e serviços referentes ao aço, há toda uma filosofia
de contínuos investimentos em tecnologia, qualidade,
logística e responsabilidade social.  Na área tecnológi-
ca, por exemplo, recentemente, modificou inteira-
mente os laminadores, substituindo o antigo processo que exigia a
intervenção humana por um sistema de controle que monitora a
diferença entre a referência e a espessura da chapa e atua automati-
camente sobre o mecanismo de aperto do cilindro, corrigindo os
desvios que a chapa possa apresentar. Assim, pode-se atingir até
0,005mm de tolerância de espessura. 
Na área de têmpera, a Armco vem investindo pesado em equipa-

mentos de acabamento de superfície e tratamento de cantos. O novo
forno de têmpera de tecnologia austríaca, a mais moderna do mundo,
graças à sua inovação tecnológica é capaz de processar a maior largu-
ra do mercado, conferindo ainda a garantia de planicidade, de pro-
priedades físicas constantes ao longo de toda a tira e de vários acaba-
mentos de superfície e de canto. Para reforçar sua parceria com o seg-
mento automobilístico e de autopeças, comprou uma moderna linha
de corte longitudinal e transversal, de tecnologia norte-americana,
obtendo produtos com cortes trapezoidais, reduzindo a sucata para o
cliente final. 
A área de tratamento térmico para recozimento também tem

recebido atenção especial da Armco, com aquisição de uma linha
horizontal contínua e de nova linha de alta convecção, equipamen-
tos que possibilitam a redução do tempo de recozimento, asseguran-
do ainda propriedades mecânicas homogêneas ao longo de todo o
rolo e melhores características de superfície. Outra inovação da com-

panhia é a Gestão de Excelência Produtiva (GEP). Baseado nos con-
ceitos da manutenção produtiva total, o sistema tem como objetivos
a perda e parada zero. Com a introdução do GEP, a produtividade e a
confiabilidade vêm aumentando e se traduzem em prazos de entrega
menores e mais confiáveis para os clientes. Ainda, para alcançar a
excelência produtiva do sistema, os funcionários estão recebendo
intenso treinamento da empresa.
Para oferecer as melhores soluções a cada cliente, a Armco sem-

pre esteve presente com seu departamento de Engenharia de
Aplicação, responsável pelo desenvolvimento e pela pesquisa de
novos produtos. O que para o cliente é um problema, para a Armco
é um desafio. Dentro dessa filosofia, vários produtos foram e estão
sendo desenvolvidos, como os acabamentos orgânicos para aços pré-

revestidos, aço rápido (um dos únicos fabricantes do
mundo), aços ino xidáveis finos e revestidos e aços pré-
revestidos com camadas em apenas uma face.
A logística é atualmente uma das maiores preocu-

pações da Armco, que vem se preparando para oferecer
flexibilidade em serviços customizados aos diferentes
segmentos de mercado. Para isso, investiu em novas tec-
nologias de controle, acompanhamento e apontamento
de produção. Depois, criou um sistema de informação
para clientes em tempo real e agora está implementando
a fase inicial de um projeto inovador de business-to-busi-
ness. Trata-se do sistema Armco On-Line – denomi-
nação de um sistema logístico integrado. Baseado nos
conceitos de resposta eficiente ao cliente (ECR), o sis-
tema fornece informações em tempo real sobre detalhes
financeiros, logísticos e técnicos, propiciando o gerenci-
amento e a integração de toda a cadeia produtiva, além
de reduzir custos (com a redução do número de
transações), melhorar o desempenho de entrega e
aumentar a confiabilidade de cada cliente.

Responsabilidade Social - Uma empresa líder não se faz apenas
com investimentos diretos, mas também com a difusão da consciên-
cia e responsabilidade social. Ao menos essa é uma das diretrizes da
Armco, que sempre se preocupou em tornar melhor a vida da comu-
nidade da Vila Prudente. Inicialmente, fazendo doações a entidades
da região. Posteriormente, em 1996, com o projeto social Plantar, que
atende crianças e adolescentes carentes, para os quais oferece uma
complementação escolar voltada à autonomia e cidadania. Hoje, 50
crianças carentes, com renda familiar abaixo de dois salários míni-
mos, são beneficiadas pelo programa, que acaba de ser coroado com
o recebimento do selo Empresa Amiga da Criança, concedido pela
Fundação Abrinq. 
Em 1994, a Armco iniciou seu processo de gestão ambiental com

a compra de um moderno sistema de tratamento de efluentes capaz
de eliminar todos os contaminantes contidos nas águas oriundas do
processo produtivo, tornando-as 100% tratada para reutilização. 
Para este ano, a Armco planeja novas ações que vão surpreender

o mercado com inovação e tecnologia. Dessa maneira e em cada
investimento, a Armco do Brasil está se preparando diariamente
para continuar a ser a líder de mercado, com total confiança em seus
clientes e em seu País. O sucesso Armco está baseado apenas em
uma filosofia: a de ver em cada cliente uma necessidade e em cada
produto e serviço uma solução.
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Para este ano, 
a Armco
 planeja novas
ações que vão
surpreender o
mercado em
inovação e
tecnologia.




