Moderna por

tradição
Com cinco décadas de história, a São Joaquim
Laminação é uma empresa conhecida pela
versatilidade na produção de perfis e barras não
convencionais para diferentes indústrias e
segmentos, como o automobilístico, agrícola,
sucroenergético, ferroviário, mecânico e outros.
A tradição aliada aos valores e à credibilidade que a
São Joaquim Laminação desenvolveu ao longo do
tempo, a posiciona estrategicamente no mercado em
que atua. Adequando-se sempre a novas realidades,
a empresa conquistou o respeito de parceiros tanto
no Brasil quanto no exterior.

nossa

história

Fundada em São Joaquim da Barra - SP, a São Joaquim Laminação
iniciou a sua história em 1971, ano em que empresários locais se
uniram com o objetivo de construir uma laminação semi-integrada,
que atendesse a demandas específicas da indústria do aço.

Com cinco décadas de história, a São Joaquim Laminação é
conhecida pela versatilidade de seus produtos e por sua
flexibilidade na produção de barras e perfis não convencionais.
Desde o início, a empresa vende e presta serviços de laminação.
Com atuação em muitos segmentos, a empresa tem participação
efetiva no desenvolvimento e crescimento de diversos setores do
País e com o compromisso de oferecer soluções que atendam às
necessidades específicas da indústria.
Empresa tradicional, lembrada pela credibilidade e fortalecida por
seus valores, a São Joaquim Laminação segue em desenvolvimento
e se posiciona estrategicamente no mercado onde atua.
Experiente, inovadora e com olhar para o futuro, a empresa se abre
para as novas oportunidades, com o intuito de atender com
excelência clientes e parceiros, fortalecendo o respeito e a
confiança conquistados com anos de trabalho e dedicação.
Nas últimas décadas, a São Joaquim Laminação se consolidou no
mercado de aços longos, fornecendo produtos de qualidade com
uso de tecnologias específicas, que proporcionam maior controle
dos processos, além de atendimento flexibilizado e orientado aos
clientes.
Entre os investimentos e inovações tecnológicas adotadas estão o
sistema SAP, implantado em 2000; o projeto de uma nova aciaria
que teve início em 2004; a compra de máquinas de jateamento e
têmpera por indução e, recentemente, a empresa também investiu
na construção de um laboratório químico/metalográfico que
permite a realização de diversas análises, utilizando softwares e
equipamentos de última geração.

Produtos

eSPECIAIS
E versáteis
Os produtos desenvolvidos pela São Joaquim Laminação caracterizam-se pela
versatilidade: a empresa produz barras chatas, redondas, quadradas, sextavadas
e perfis especiais.
Atualmente, oferece mais de 500 opções de itens, desenvolvidos com tecnologia
específica e que podem variar de acordo com a necessidade do cliente.
Com presença no setor de aços longos, fabricados a partir da laminação de
tarugos das principais usinas siderúrgicas nacionais, a São Joaquim Laminação
atende um leque diverso de indústrias de todos os portes.
Nos últimos anos, passou a disponibilizar soluções de tratamento térmico por
indução e tratamento de superfícies, ampliando sua atuação no mercado e
alcançando ainda mais reconhecimento nacional e internacional.

qualidade

certificada
Além de equipamentos de última geração, a São Joaquim Laminação conta com
profissionais habilitados e experientes que monitoram todos os processos,
realizando análises desde a matéria-prima até o produto final.
Análises realizadas:
• Metalografia
Todos os produtos acabados são analisados para garantir o atendimento às
especificações do cliente. A empresa realiza análise metalográfica verificando
microestrutura, tamanho de grão, microinclusões, macrossegregações, descarbonetação,
porosidade etc.
• Dureza
Os produtos que passam por tratamento térmico (têmpera por indução) são
analisados para garantir a dureza e camada de têmpera. Para essas verificações, a
São Joaquim Laminação possui um microdurômetro de dureza Vickers, com
software integrado que emite relatórios com possibilidade de conversão da dureza
para Rockwell C, Brinell e HR15N. Já para os materiais laminados, possui um
durômetro Brinell/Rockwell que possibilita realizar análises de dureza de modo a
garantir a conformidade do produto.
• Análises químicas
Todas as matérias-primas são analisadas no recebimento para garantir a qualidade
do produto e verificar a composição química. Este processo ocorre através de
espectrometria de emissão óptica, onde são analisados 30 elementos químicos,
sendo os principais: Ferro, Carbono, Silício, Manganês, Fósforo, Enxofre, Cromo,
Níquel, Molibdênio, Alumínio, Cobre, Titânio e Boro.

Atualmente, a empresa é certificada pela norma
NBR ISO 9001:2015 (Sistemas de gestão da qualidade
– Requisitos), além da categoria Ouro pela certificação
Supplier Quality Excellence Process, da Caterpillar.

logística

diferenciada

Diante da atuação em inúmeros nichos de mercado, a São
Joaquim Laminação conta com um sistema de logística
dinâmico e flexível, com a possibilidade de fornecimento
de itens em lotes menores e prazos de entrega reduzidos,
de acordo com a necessidade de cada cliente. No caso de
itens de maior demanda, a empresa já mantém estoques a
pronta entrega para facilitar o encaminhamento de
produtos.
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