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Atendimento 
e Qualidade em
Manuseio, Transporte 
e Controle de Fluidos.

www.amboretto.com.br



Quem somos?
O GRUPO AMBORETTO tem como política da qualidade a satisfação dos seus clientes por meio do 
desenvolvimento de soluções para bombeamentos e sistemas de manuseio de fluidos oferecendo 
produtos inovadores projetados e desenvolvidos por uma equipe capacitada e comprometida em 
atender aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Tudo isso com foco na melhoria con-
tínua do sistema de gestão da qualidade.

Valores
Integridade – Empenhar-se em fazer o que é certo e cumprir com o prometido.

Respeito – Tratar a todos com empatia, pois respeito gera respeito.

Profissionalismo – Fazer as coisas uma única vez e da maneira correta.

Inovação – Atento às novidades e criando soluções.

Comprometimento – Nosso comprometimento impulsiona nossas ações e direciona o desenvol-
vimento da organização.

Política de Qualidade

Missão
Ofertar aos clientes tecnologias chave como sistemas de injeção química, equipamentos de ma-
nuseio e bombeamento de fluidos, de maneira inovadora, sustentável e com foco no cliente.

Visão
Mudar o mundo industrial através de soluções para bombeamento e manuseio de fluidos.

A nossa história começa no ano de 1996, quando acontece a saída de um dos sócios da em-
presa. Assim, em 1997, a razão social da empresa passa para Amboretto Bombas, entrando 
no mercado como uma empresa jovem e com um novo símbolo, a águia, simbolizando força. 

Neste mesmo ano, ocorre a fusão com a empresa JBR INC, com sede em Miami, constituindo assim 
a Amboretto Corporation no mercado norte-americano.

Em 2001, a Amboretto Bombas monta uma parceria de OEM (Original Equipment Manufacturer) 
uma empresa destinada à produção de bombas sanitárias.

No ano de 2003 a Amboretto Bombas recebe o certificado conforme as normas ISO 9001/2000.

Em 2004 a Amboretto Bombas amplia e inaugura sua nova unidade fabril. Uma unidade ampla, 
moderna e que tem como objetivo a satisfação total de nossos clientes.

Em 2005 inauguramos mais uma unidade, desta vez, para realizar manutenções em bombas, selos mecâ-
nicos e válvulas, o QRC - Quick Repair Center. Uma unidade moderna, com tecnologia de ponta para 
executar todos os tipos de serviços e deixar nossos clientes tranqüilos e satisfeitos.

No ano de 2008 recebemos a certificação de sistema de gestão integrado – ISO 9001/2008, 
ISO14001/2004 e OHSAS 18001/2007.

No ano de 2010 fizemos a aquisição da empresa MB Bombas Termoplásticas que conta hoje com 
um parque fabril de 2.000 m2 na cidade de Indaiatuba. Após a aquisição do negócio pelo grupo, a 
empresa investiu em novas tecnologias, diversificou o seu portfólio e hoje lidera o mercado de bom-
bas plásticas.

No ano de 2011 inauguramos uma unidade exclusiva para produção de sistemas de injeção e dosa-
gem de fluidos denominada Amboretto Skid Systems.

Hoje as empresas Amboretto Bombas, Amboretto Corporation, Amboretto Skid Systems, 
QRC Manutenção Industrial, MB Bombas Industriais, Ambserv Serviços e Ambseal Selos 
Mecânicos são unidades do GRUPO AMBORETTO. Todas com a missão de trabalhar com o 
aprimoramento contínuo de produtos e serviços prestados, buscando novas tecnologias, atendi-
mento personalizado, customização, e métodos para garantir a satisfação, flexibilidade e com-
petitividade de seus clientes. 
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Amboretto 
Bombas

As bombas da Amboretto são essenciais para diferentes projetos e soluções no manuseio de 
fluidos. A linha de bombas cobre as necessidades para um bombeamento suave e preciso 
de todos os tipos de fluidos e viscosidades nas aplicações industriais. As bombas centrífugas 

combinam alta eficiência ao tratamento cuidadoso do produto. As bombas de deslocamento positivo 
podem ser encontradas em praticamente cada uma das indústrias onde é exigido o processamento 
suave dos produtos viscosos. As bombas de anel líquido foram projetadas para bombear líquidos 
contendo ar ou gás.
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Amboretto
Corporation

Com sede em Miami, a Amboretto Corporation está inclusa no mercado norte-americano, 
podendo adquirir qualquer produto ao redor do mundo. Assim podemos completar nossa linha 
de produtos ou projetos integrados, sempre aliando tecnologia e encontrando a solução mais 

adequada a necessidade de nossos clientes.
Com isso marcas mundialmente consagradas, que constantemente buscam a inovação tecnológica, 
estão disponíveis para compra no Brasil com total segurança e com o pós-vendas que somente a 
Amboretto sabe fazer. 
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Centro de  
Engenharia 
e Projetos

Capacitados para desenvolver equipamentos dedicados a cada solução de bombeamento, o 
centro de engenharia e projetos possui profissionais com larga experiência e com diversas es-
pecializações. Além disso, possuímos as ferramentas mais modernas do mercado como o Au-

todesk® Inventor®. Este software é utilizado nas áreas de desenvolvimento de produtos, processos e 
ferramentaria, possibilitando que a solução concebida seja imediatamente viabilizada para produção. 
A facilidade de diversificar as linhas de produção é amparada pela plataforma do moderno sistema 
alemão SAP® ERP desde 2008. A extrema agilidade de atender as consultas dos clientes e no desen-
volvimento de produtos especiais faz com que a GRUPO AMBORETTO apresente uma solução sob 
medida para a necessidade do mercado.
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QRC
Manutenção 
Industrial

A Amboretto - QRC realiza manutenções preditiva, preventiva e corretiva em equipamentos 
de bombeamento nas instalações próprias ou na planta fabril dos clientes. A Amboretto 
- QRC acredita que seus recursos de maior valor são seus colaboradores e sua política de 

qualidade, ajudando a promover uma melhoria contínua de segurança, respeitando e conhecendo 
o seu local de trabalho.
A Amboretto - QRC realiza peritagens precisas com fotos dos equipamentos e a devolução de todas as 
peças trocadas no serviço de manutenção realizado, sempre respeitando o Manual de Procedimento 
de Manuseio do Equipamentos do Cliente no local onde se realiza o reparo.
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Amboretto 
Skid Systems

A Amboretto Skid Systems desenvolve os sistemas de injeção como soluções integradas de 
preparo, dosagem e transporte de fluidos, atendendo às demandas específicas de seus clientes 
nos setores de petroquímica, “offshore”, papel e celulose, químico, cerâmico, sucroalcooleiro, 

tratamento de águas e efluentes, entre outros.
Todos os sistemas de injeção são desenvolvidos pelo Centro de Engenharia do GRUPO AM-
BORETTO  através de projetos 3D próprios ou fornecidos pelos clientes. Após a aprovação, a 
Amboretto Skid Systems aplica o seu know-how sobre as últimas tecnologias assumindo res-
ponsabilidade operacional por ser uma fabricante de sistemas de injeção líder em seu mercado, 
o que garante qualidade total.
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MB Bombas
Industriais

BOMBAS INDUSTRIAIS

Fundada na década de 70, a MB Bombas Industriais, iniciou suas atividades fabricando com 
pioneirismo bombas centrífugas termoplásticas com selagem hidrodinâmica. Desenvolveu bom-
bas centrífugas ao longo dos anos, e deu oportunidade a novas marcas serem criadas através de 

sua tecnologia única. Hoje a empresa faz parte do GRUPO AMBORETTO, e essa aquisição permitiu 
o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias ampliando a atuação de mercado industrial.
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Ambserv
Serviços

O GRUPO AMBORETTO ao longo de 20 anos de experiência em fornecimento de equipamen-
tos hidráulicos para o mercado industrial, possui a Ambserv prestando serviços destinados às 
indústrias, condomínios e edifícios tais como: 

• Serviços de revestimento de válvulas e tubulações
• Análise técnica de vazamentos e vibrações
• Recuperação hidráulica de sistema de ar condi-

cionado central
• Recuperação de reservatórios de água com eti-

leno glicol
• Recuperação em tanque para termo acumulação

• Recuperação de bombas hidráulicas
• Serviço de isolação térmica para válvulas e tubulações 
• Serviço de soldagem
• Revestimento das tubulações com isopor, poliu-

retano e aço inox
• Congelamento de tubulação para perfuração 

sem retirada do produto
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Ambseal 
Selos 
Mecânicos
AAmbseal Selos Mecânicos foi fundada em 1990, e hoje é parte do GRUPO AMBORETTO. Deten-

tora de larga experiência em projetos e especificações diferenciadas e customizadas, proporcio-
nando o que há de melhor e mais atual em selos mecânicos. Na Ambseal você encontrará uma 

vasta variedade de Selos Mecânicos, além de assistência técnica, manutenção e profissionais altamente 
especializados, solucionamos problemas relacionados a Selos Mecânicos tais como:
• Ausência de assistência técnica confiável
• Altos custos de manutenção
• Desgaste excessivo das faces

• Vazamentos constantes
• Paradas na produção, etc.

Nosso sistema de intercambialidade com todas as marcas de Selos Mecânicos permite substituir ou 
modificar todos os sistemas de vedações existentes em sua empresa.
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Gestão de 
Qualidade

O GRUPO AMBORETTO tem como objetivo o aprimoramento contínuo da qualidade dos produ-
tos e serviços prestados, buscando sempre novas tecnologias e métodos para garantir a satisfa-
ção, flexibilidade e competitividade de seus clientes e a realização de seus colaboradores.

Certificada com a norma ISO 9001:2008, o GRUPO AMBORETTO é reconhecido pelos seus clientes 
como uma empresa parceira e se torna um fornecedor qualificado em vários setores da indústria.
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Meio
Ambiente e
Sustentabilidade

Nossa preocupação com o meio ambiente, é talvez a pedra fundamental da discussão hoje praticada 
sobre o direcionamento do processo produtivo para a gestão responsável dos recursos, e não ape-
nas para a geração de riqueza e consumo. Com diversos exemplos em todo o mundo, é possível 

afirmar que a evolução dos processos da iniciativa privada em relação à preservação de recursos naturais 
gera resultados mais favoráveis, não somente para a sociedade e para as gerações futuras, mas para as 
próprias companhias, inclusive com ganhos financeiros.
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Responsabilidade
Social

Tomando as ações que beneficiam a sociedade, levando em consideração a economia, educação, 
meio ambiente, saúde, transporte, moradia, atividade locais e governo. Essas ações otimizam ou 
criam programas sociais,trazendo benefício mútuo entre a empresa e a comunidade, melhorando 

tanto a qualidade de vida dos funcionários, quanto da nossa atuação e da própria população.
É a forma de gestão ética e transparente que temos em organização com suas partes interessadas, de 
modo a minimizar seus impactos negativos no meio ambiente e na comunidade. Ser ético e transparente, 
quer dizer conhecer e considerar suas partes interessadas, objetivando um canal de diálogo.
Uma organização voltada para o desenvolvimento sustentável planejando nossos negócios em horizonte 
multidimensional, que engloba e assegura os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e am-
bientais, na medida em que cada um faz sua parte e obtém uma economia solidária. 
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PABX: +55 11 4224-9399
Fax: +55 11 4226-1716

Endereço:
Av. Conselheiro Antonio Prado, 440
Cep: 09521-005 - Bairro: Centro
São Caetano do Sul - SP
www.grupoamboretto.com.br
amboretto@amboretto.com.br


