


A Estamold é uma empresa no segmento de construção de estampo, ferramentas
provisórias para confecção de protótipos, pré-series, serviços de ferramentaria, usinagem e
caldeiraria leve; em geral, que presta serviços para diversas empresas relacionadas ao
setor: mecânico, seja ela de autopeças, metalúrgica, mineradoras e siderurgia.
A empresa se envolve também nos PROJETOS de ferramentas, PROGRAMAÇÃO E
EXECUÇÃO DE CNC.
Possuímos um excelente maquinário capaz de atender aos mais diversificados trabalhos
nas mais variadas peças que possuam grande complexidade geométrica e dimensional.
Para fazer parte do conjunto que tem por finalidade a excelência da qualidade em
concomitância com o reduzido tempo de entrega dos serviços, a Estamold conta com uma
gama de equipamentos de inspeção e controle de qualidade operada por profissionais de
elevada experiência prática e conhecimentos teóricos e ainda o auxilio de softwares de
ultima geração.
Desta forma, a empresa utiliza todo o seu patrimônio físico e pessoal para garantir a

excelência nos serviços prestados e a continua satisfação dos seus clientes.



POLITICA DE QUALIDADE                                

Satisfazer as necessidades dos nossos clientes buscando o aperfeiçoamento da qualidade dos
nossos produtos e processos, o desenvolvimento de nossos colaboradores e a melhoria
continua do sistema de gestão, assegurando os resultados empresariais.

MISÃO
Atender da melhor forma as especificações dos nossos clientes e fornecer produtos e
serviços com alto índice de qualidade.

VISÃO
Ser referencia na prestação de serviços nestes seguimentos ate 2020.

VALORES
Comprometimento ;
Honestidade;
Iniciativa;
Agilidade;
Eficiência;
Eficácia.
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DADOS CADASTRAIS
ESTAMOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 13.675.737/0001-56
INSC. EST. : 001.775.904.0059
RUA DO SILÊNCIO , 28; CHÁCARAS CONTAGEM – CONTAGEM-MG
CEP: 32025-000
TEL./FAX: +55 31 39115517
E-MAIL: estamold@globo.com / comercial.estamold@globo.com
REF. BANCÁRIA: BANCO ITAÚ ( AG: 5636/ CONTA: 18168-6)

ESFEUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 02.920.496/0001-47
INSC. EST. : 186.012.264.0040
RUA DO REGISTRO, 1717; CHÁCARAS CONTAGEM – CONTAGEM – MG
CEP: 32044-295
TEL: +55 31 39115549
E-MAIL: esfeus@globo.com / comercial.estamold@globo.com
REF. BANCÁRIA: CEF ( AG: 1529; OP.003/ CONTA 6015-5 
GERENTE: MARCIO  (31) 3358-5100)


