
 

Inaugurada em 1777 como caldeiraria de cobre, 
a empresa conta com uma história de sucesso 
de mais de 235 anos. Hoje, a BUTTING é líder em 
processamento de ligas resistentes à corrosão. 
Nosso portfólio inclui:

•	Tubos resistentes à corrosão

•	Tubos cladeados

•	Tubos especiais e componentes prontos para 

instalação

•	Tubulações pré-fabricadas e componentes 

prontos para instalação

•	Vasos, tanques e torres

•	Montagens industrais

Nossas competências essenciais são as 
tecnologias de conformação, de soldagem e de 
materiais. Os produtos BUTTING atendem aos 
mais elevados padrões de qualidade, em plena 
conformidade com as principais organizações 
internacionais de certificação. 
Em 2013, o BUTTING Group teve um faturamento 
anual de 510 milhões de Euros. Com matriz na 
Alemanha, o grupo conta com filiais na Bélgica,  
no Brasil, no Canadá e na China. 
São mais de 1.900 colaboradores em todo mundo 
processando, a cada ano, 80.000 t de aços 
resistentes à corrosão e materiais cladeados.
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Spools de materiais cladeados

Tubulações pré-fabricadas de aços resistentes  
à corrosão 

Vasos e tanques de aços resistentes à corrosão  
e materiais cladeados

Tubos em estoque em aços inoxidáveis austeníticos 
e duplex, em diâmetros de 6“ a 24“, Sch10S e 40S

Nosso Workshop em AraquariNosso portfólio em Araquari BUTTING no Brasil

No segundo semestre de 2013, demos início 
à implantação de nossa primeira unidade de 
fabricação no Brasil. Localizada em Araquari, na 
grande Joinville (SC), esta unidade é dedicada à pré-
fabricação de spools, tanques e vasos em materiais 
resistentes à corrosão e cladeados. A planta foi 
desenhada e montada por profissionais com larga 
experiência, oriundos de nossa matriz, na Alemanha, 
e especializados em fabricação e soldagem de 
equipamentos especiais.  
Nossos colaboradores, recrutados em regiões 
circunvizinhas à fábrica, receberam treinamento em 
metalurgia da soldagem, desenho técnico e processos 
de soldagem no SENAI de Joinville. O recrutamento e 
treinamento destes profissionais foi supervisionado 
pela mesma equipe responsável pela implantação e 
gestão da fábrica. Com o propósito de aprimorar ainda 
mais a habilidade técnica necessária e incutir nos 
trabalhadores a cultura de qualidade da BUTTING,  
o treinamento foi complementado em nossa matriz na 
Alemanha no segundo trimestre de 2014.

Dados

•	Localização:   Grande Joinville / Santa Catarina, 
às margens da BR-101

•	Área:  Área coberta: 1.800 m2,  
Área externa: 10.000 m2

•	Portfólio:   Tubulações e spools pré-fabricados de 
aços inoxidáveis e materiais cladeados. 
Venda de tubos de aço inoxidável com 
costura.

•	Setores:   Indústria de óleo e gás, papel e  
celulose, energia, indústria naval, 
química, petroquímica, farmacêutica, 
alimentícia e de mineração, e todos os 
setores industriais que utilizam pro-
dutos de aços resistentes à corrosão e 
materiais cladeados.

Em 2009, uma nova empresa juntou-se ao  
BUTTING Group: BUTTING Brasil Soluções 
em Tubos Especiais Ltda. A inauguração do 
escritório de vendas no Rio de Janeiro foi muito 
importante para a expansão de sua presença 
no promissor mercado brasileiro. Cinco anos 
depois, estamos dando outro passo histórico 
com a implantação de uma unidade de pré-
fabricação no Sul do Brasil. 

Nosso Workshop em Araquari
Rua Maringá, 81 – Bairro Itapocu
89.245-000 Araquari / Santa Catarina
Telefone +55 47 3447-4400

Nosso Escritório de Vendas no Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 156 / 1101 – Centro
20.040-901 Rio de Janeiro / RJ
Telefone +55 21 3956-2200

Para mais informações, consulte o nosso site  
www.butting.com
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