A P R E S E N TA Ç Ã O

Tradição e Qualidade
A SINCAL é uma empresa fundada em 1970, que desenvolve soluções e
inovações na prestação de serviços, formando parceiros dentro das
maiores indústrias do país, pioneira nos serviços técnicos de pintura, é
referência de credibilidade e qualidade.
Nosso compromisso é atender as necessidades dos nossos clientes
produzindo serviços de qualidade com soluções específicas sob medida.
Formada por uma equipe de profissionais competentes, mantém em seu
quadro engenheiros, técnicos, inspetores e profissionais com larga
experiência adquirida no campo e em programas de aperfeiçoamento e
treinamento desenvolvidos no Sistema de Gestão Integrado.
Desenvolve no seu Sistema de Gestão Integrado o comprometimento com
a melhoria contínua de seus processos buscando a satisfação de seus
CLIENTES, acionistas, funcionários, parceiros, fornecedores e da
comunidade.

CAPACIDADE

TÉCNICA

A Sincal está sempre a frente em tecnologia, investimentos em equipamentos, matérias primas de alta
performance e de rendimento são constantes,
visando sempre oferecer ao cliente qualidade em
todos os serviços executados.
Nossa equipe operacional é composta por
engenheiros, inspetores, técnicos especializados nas
diversas funções exercidas, além de um corpo
administrativo qualificado e treinado que fornece
toda a estrutura necessária para o andamento de
nossos contratos e atendimento diferenciado para
nossos clientes.

Missão
Prestar serviços de Pintura Industrial e Engenharia
satisfazendo as expectativas de nossos clientes, com
inovações e tecnologias.
Sempre comprometida com a qualidade, segurança,
saúde e com respeito ao meio ambiente.
Tendo como base a ética e o comprometimento com
os colaboradores, fornecedores e acionistas.

Visão
Estar entre as melhores empresas no mercado de
prestação de serviços de pintura industrial e
engenharia.
Ser reconhecida como uma parceira de negócios
diferenciados pela qualidade e excelência de
desempenho.

Va l o re s
Transparência nas relações com os Clientes,
valorização dos Colaboradores da empresa,
inovação e
aprimoramento dos processos,
atendimento aos prazos contratuais, qualidade nos
serviços
prestados,
consciência
ambiental,
segurança e saúde;

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ATUANDO

NAS ÁREAS
- Jateamento Abrasivo;
- Hidro Jateamento de Alta e Ultra Alta Pressão;
- Isolamento Térmico de Médias e Altas Temperaturas;
- Alpinismo Industrial e Espaço Confinado;
- Inspeção de Equipamentos e Ensaios não Destrutivos;
- Revestimento de piso, Materiais Compostos e Intumescente;
- Pintura e Manutenção Industrial, Naval, Predial de Máquinas,
Equipamentos, Esferas e Tanques de Armazenamento.

SERVIÇOS DE RESGATE E
ESPAÇO CONFINADO
A equipe de Alpinismo da Sincal é formada por
profissionais IRATA níveis I, II e III, treinados e capacitados
para a execução de serviços em Altura e Espaço
Confinado.
Atuamos em apoio para resgate na área Industrial e
Offshore.

SERVIÇOS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO E REFRATÁRIO
A Sincal executa serviços de isolamento térmico a quente e
a frio e aplicação de materiais refratários em diversos
segmentos industriais.
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