NOSSA HISTÓRIA
A histó ria da Guarulhos Sucatas é també m a histó ria de Manoel Roberto, filho de
portuguê s, comerciante em Guarulhos, e de sua famı́lia, esposa e filhos.
Depois de sua experiê ncia como balconista no bar de seu pai, de vendedor de doces
em sua Kombi e como caminhoneiro em diversas viagens à pedreira, em 1979
Roberto foi convidado por dois amigos para abrir um ferro velho em Guarulhos, na
Av. Otá vio Braga de Mesquita.
De 1979 a 1981 a empresa viveu com dificuldades em meio a uma crise do setor em
1980. Durante este perı́odo a sociedade passou de 3 para 2 amigos e, por fim, em
1981 a Guarulhos Sucatas tornou-se uma empresa limitada de dois só cios: Roberto
e sua recé m esposa Ivone.
Para vencer a crise Roberto fazia dois turnos: trabalhava no ferro velho durante o
dia e coletava papel à noite nas ruas da cidade, com seu pequeno caminhã o ford a
gasolina, chegando por vezes a dormir em cima dos fardos de papelã o coletado.
Em 1982 a situaçã o estabilizou-se e em 1985 a empresa mudou-se para sua segunda
sede, desta vez em lotes pró prios na R. Eugê nio Diamante.
Roberto sempre dedicou a maior parte de seu tempo para o trabalho e queria que
sua famı́lia també m fizesse parte daquilo que se tornou sua paixã o. Assim, desde
pequeno, seu filho Rafael era seu companheiro nas viagens de caminhã o.
O trabalho foi se desenvolvendo, a frota de caminhõ es aumentando e também o
nú mero de funcioná rios, mas Roberto nunca deixou de “colocar a mã o na sucata”,
participando das viagens para coleta e entrega de lotes e da manipulaçã o do ferro
velho no pá tio.
Em 1997 houve uma nova mudança para a terceira sede, na R. Theodor
Goldschimidt. Neste novo endereço o escritó rio ganhou mais espaço e o pá tio, agora
concretado, pode armazenar, manipular e preparar mais toneladas de sucatas.
Mesmo com crescimento e novos investimentos, Roberto manteve sua relaçã o de
proximidade com os colaboradores. Muitos de seus ajudantes de pá tio, motoristas e
mecâ nicos acompanharam o percurso da empresa por muitos anos e vá rios deles
fazem parte da equipe até hoje.

Em 1998 a empresa preparava e vendia em mé dia 2 mil toneladas por mê s.
Na virada do sé culo a empresa já era reconhecida pelos seus clientes e fornecedores
e tornou-se exemplo de organizaçã o e agilidade de atendimento. Nesta mesma
é poca, guiado pelo exemplo de seu pai, Rafael começou a participar gradativamente
mais da empresa. A nova geraçã o alia o reconhecimento no setor à inovaçã o
tecnoló gica.
Em 2007, recé m-formado em engenharia de produçã o mecâ nica, Rafael integrou
oficialmente a equipe. Desde então, a empresa nã o para de crescer, aumentando sua
produçã o e melhorando seus processos e serviços. Informatizaçã o e investimento
em tecnologia e novos maquiná rios fazem parte da nova fase da empresa nos anos
2000.
A partir de 2008 a empresa começou a participar de feiras e congressos
internacionais e, em 2009, fez a aquisiçã o de sua primeira má quina importada – uma
prensa tesoura Imabe.
O ano de 2010 foi marcado pela diversificaçã o de clientes e inı́cio das exportaçõ es.
Ainda no mesmo ano, a empresa recebeu a Certificaçã o de seu Sistema de Gestã o de
Qualidade - ISO 9001 - e em 2016, a Certificaçã o de seu Sistema de Gestã o Ambiental
- ISO 14001.
Em 2011 a Guarulhos Sucatas, permanecendo no mesmo terreno, mudou-se para um
novo escritó rio, maior e mais organizado, com transferência da entrada para a Av.
Lauro de Gusmã o Silveira. Neste ano houve ainda a aquisição da Tilter 1 e, em
seguida, em 2012 foi adquirida a Tesoura Hidroeuropa.
Já membro do SINDINESFA (Sindicato das Empresas de Sucata de Ferro e Aço) desde
2000 e INESFA (Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço) desde
2013, a empresa filia-se també m a instituiçõ es internacionais na Europa (BIR 2015) e nos Estados Unidos (ISRI - 2016),
Importantes máquinas foram adquiridas nos anos que se seguiram. Entre 2014 e
2015 houve a aquisição de três prensas pacotes, em 2016 Shredder e Prensa Moros
Móvel, 2017 Prensa Hidroeuropa Móvel e 2018 Pré-shredder.
Em 2019 foi realizada a primeira SIPTMA – Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente. No mesmo ano houve também uma
profunda reestruturação das lideranças e da cultura organizacional da empresa.
Tais ações precederam a comemoração dos seus 40 anos de história, ocorrida em
setembro de 2019.
A Guarulhos Sucatas é uma empresa familiar que, ao longo de 4 décadas de
existência, tornou-se referência no setor de sucata de ferro, tanto pelo ágil
atendimento e relacionamento próximo a fornecedores e clientes, quanto pelos
constantes investimentos em tecnologia e inovaçã o. Sua infraestrutura ampla e
organizada é capaz de coletar, armazenar, separar, preparar e entregar com
qualidade todos os tipos de sucata de ferro e aço, atendendo indú strias geradoras,

fundiçõ es e siderú rgicas no Brasil e no exterior. Com capacidade de produçã o em
constante crescimento, atualmente a empresa prepara e vende cerca de 12 mil
toneladas por mê s.
As conquistas da Guarulhos Comércio de Sucatas Ltda são frutos de constantes
transformações: nos reinventamos ao analisar e melhorar nossos processos de
produção e nos renovamos para atender as necessidades dos nossos clientes e
fornecedores. Nossos valores são mantidos desde o princípio e nosso propósito é o
de dar vida nova à sucata, transformando o meio ambiente e a vida das pessoas.
Guarulhos Sucatas: há 40 anos nos reciclando!
Direitos reservados à Guarulhos Comércio de Sucatas Ltda.

