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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A Nordimpianti incorpora a perícia italiana
caracterizada pelo logo “Made in Italy” e
oferece soluções para maquinário e fábri-
cas completas para a produção de elemen-
tos de concreto protendido. 

A empresa é uma das mais importantes no
setor internacionalmente. Com mais de 30

anos de experiência, as máquinas Nordim-
pianti (Extrusora e Moldadora Deslizante)
são capazes de produzir uma ampla gama
de produtos de concreto protendido, como
lajes alveolares, vigotas, postes de vinha, lin-
téis, pré-lajes com treliças ou nervuradas, pai-
néis em U e lajes alveolares de até 1,0 m de
altura, para aplicações muito especificas.

A empresa começou suas atividades em
1974, mas foi nos anos 80 que, graças a um
time empreendedor e ambicioso, começou
a procurar por novos desafios e a criar uma
rede de parceiros comerciais locais, a fim de
exportar sua tecnologia por toda Europa e
por todo o mundo. Hoje a empresa é ativa
na Europa e em países como: Rússia, Índia,
Ucrânia, Arábia Saudita, Irã, Líbia, Emira-
dos Árabes, e mercados emergentes como
Burquina Faso e Gana, que levaram a Nor-
dimpianti a investir constantemente e aumen-
tar seus negócios. 

Contato inicial  

Enquanto os mercados de construção das
Américas Central e do Sul aumentaram, a
Nordimpianti manteve seu ritmo de cresci-
mento reconhecendo que esses são os mer-
cados mais importantes para seus negócios.
As primeiras máquinas fornecidas para as
Américas Central e do Sul foram nos anos
80 na Venezuela, na Costa Rica e Argenti-
na. Recentemente o Brasil tem passado por
um forte crescimento nesse setor, em parti-
cular por causa dos projetos de construção
da Copa do Mundo, em 2014, e dos Jogos
Olímpicos, em 2016. Para fornecer a infra-
estrutura para esses eventos internacionais
de ponta, o Brasil tem procurado por empre-
sas que possam fornecer as melhores máqui-
nas e equipamentos. 

Nordimpianti reforça a sua presença no 

mercado brasileiro com dois novos contratos

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

O mercado brasileiro tem crescido rapidamente e tem muito potencial. Ele representa uma ponte entre as Américas do Norte e do Sul. Sua
importância comercial atrai investimentos internacionais e a Nordimpianti possui um papel vital em termos de qualidade e experiência para
um país que está em contínuo desenvolvimento. 

Foto 1: A primeira instalação da Nordimpianti no Brasil foi em 2000 na cidade de Fortaleza

Foto 2: Um exemplo de aplicação das lajes alveolares para paredes Foto 3: A antiga extrusora durante a fase de moldagem
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A Nordimpianti sempre prestou muita aten-
ção no mercado brasileiro. Nos últimos
anos, a empresa intensificou a venda de
seus produtos, trabalhando com Manuel da
Silva, Gerente de Vendas de Exportação
para as Américas Central e do Sul. Silva é
um engenheiro com mais de 20 anos de
experiência em produtos pré-moldados e
protendidos e coordenou diversos projetos
em Portugal, em Angola e na Espanha.
Desde 2010 ele representa a Nordimpianti
tanto em nível comercial quando em supor-
te técnico para os clientes.  

Essa estratégia de sucesso levou a Nordim-
pianti a assinar dois grandes contratos em
2011 com as empresas brasileiras Prefab e
Tatu Premoldados, ambas localizadas em
São Paulo.

Prefab 

A Prefab é uma empresa dinâmica, locali-
zada a 100 km da capital paulista. Sua
produção de elementos pré-moldados
começou em 1985 e consiste, basicamen-
te, de painéis leves Omega para cobertu-
ras de telhado e lajes alveolares altas de
150, 200 e 265 mm. As lajes alveolares de
150 e 200 mm são, em sua maioria, usa-
das principalmente como elementos de
fachada (foto 2) largamente difundidos no
mercado, quer pela simplicidade de utili-
zação quer pelo custo de produção mais
baixo comparativamente com outros siste-
mas de pré-fabricação.

O contato com a Nordimpianti teve lugar
durante a Concrete Show 2010 em São
Paulo e o objetivo da empresa era a moder-
nização na linha de produção existente,
passando pela substituição do equipamen-
to bastante antigo (foto 3).

A Nordimpianti irá fornecer três novas
máquinas extrusoras modelo Evo e120 de
nova geração, concebidas especialmente
para o mercado brasileiro, de forma a aten-
der a largura padrão de 1250 mm, com
uma seção do produto otimizado em termos
de peso/desempenho.

Foto 4: Visão interna da área de produção de lajes alveolares

Fotos 5 e 6: Diretores da Tatu visitam a
matriz da Nordimpianti na Itália 

Foto 7: Membros da ABCIC na matriz da
Italprefabbricati em Atri



Tatu Premoldados 

A Nordimpianti atingiu mais um marco
importante, com um novo contrato para
outra importante Empresa, a Tatu Premolda-
dos de Limeira (SP), a qual iniciou a sua ati-
vidade em 1977. A partir de duas fábricas
distintas, são produzidas vigas T e lajes
alveolares de até 400 mm. 

A empresa, localizada a 150 km de São
Paulo, opera em um mercado crescente e
tem investido em novas tecnologias para
aumentar a capacidade de produção,
enquanto melhora a qualidade dos ele-
mentos de concreto finalizados. A Nordim-
pianti está ajudando a empresa a atingir
esses objetivos. 

Depois de um investimento inicial em equi-
pamentos de outro fornecedor, no final de
julho de 2011 iniciou a primeira reunião téc-
nica na Itália onde os responsáveis da Tatu
viram por um lado a qualidade dos equipa-
mentos Nordimpianti e por outro a qualida-
de do produto final.

O acordo para fornecimento do maquinário
e o contrato de compra foram assinados
durante a SAIE 2011 Feira Internacional de
Bologna, com grande satisfação de ambas
as partes.

O contrato de fornecimento, contempla
equipamento para a produção de vigotas e
lajes alveolares. Para a produção de vigo-
tas, a Nordimpianti fornecerá a Moldadora,
maquina cortadora automática combinada
com marcadora, assim como maquina lim-
padora de pistas.

Para a produção das lajes alveolares, serão
fornecidas três maquinas de produção Extru-
sora Modelo Evo e120 para espessuras de
160 mm, 200 mm, 250 mm e 300 mm.

Também pela ocasião da SAIE 2011, com a
colaboração de ICCX e a ABCIC (Associa-
ção Brasileira da Construção Industrializada
de Concreto), foi possível organizar uma visi-
ta a Nordimpianti de 10 Empresas que ope-
ram na área de pré-fabricação no Brasil.

Durante o encontro, a Nordimpianti teve
oportunidade de mostrar aos convidados a
sua sede de produção de Chieti (Pescara) e
também a empresa Italprefabbricati de Atri
(foto 7) que desde 1964 representa uma
referência a nível Italiano no fornecimento
soluções pré-fabricadas, incluindo as lajes
alveolares.  

Perspectiva futura

Sem duvida que as conquistas resultantes da
filosofia subjacente da Empresa fortemente
orientada para o Cliente, com vista a ofere-
cer produtos e serviços de alta qualidade.
Para a Empresa estes dois novos contratos
são uma grande motivação para continuar
a sua atividade comercial no Centro e Sul
da América, onde não estão excluídos inves-
timentos no mercado local.
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