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referência no mercado da construção 
civil, a cerâmica Gresca fabrica blocos 
com furo vertical e peças especiais de alto 
desempenho, que permite a execução de 
uma alvenaria homogênea. ao longo de 
sua evolução passou a atender as maiores 
construtoras, sempre buscando a inovação 
de produtos e investimentos em tecnologia.

Pioneira na venda de “parede pronta” e 
peças acabadas com diferentes tamanhos 
para ajustar a modulação da alvenaria 
no sentido vertical e horizontal.

ambientalmente correta, prima pela qualidade 
de seus produtos, assim como pelo treinamento 
de seus profissionais e pela produção de blocos 
cerâmicos de excelência, contribuindo assim com 
o desenvolvimento da construção civil no país.
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proDUÇã0
A Gresca possui uma linha completa de 
blocos com furo vertical e peças especiais 
de alto desempenho, tendo a capacidade 
produtiva de 280.000m2 alvenaria/mês, 
equivalente a 1.800 viagens/mês (3.500.000 
peças/mês), com o potencial de atender 
qualquer tamanho de obra.

benefícios
os blocos Gresca possuem uma 
linha completa de peças especiais, 
proporcionando alguns benefícios 
para nossos clientes, como:

redução do custo do 
material por m2;

melhor desempenho da parede;

atende qualquer modulação;

maior resistência à 
compressão das paredes;

Padrão dimensional garantindo 
maior economia;

diferença no custo de mão-de obra;

redução da carga na 
estrutura da obra;

menor sobrecarga durante as 
horas de trabalho, gerando 
menos afastamento dos 
colaboradores da obra.

280.000m2

AlvenAriA/mês

3.500.000
peçAs/mês

1.800
viAGens/mês

qUaliDaDe
A Gresca possui sofisticados 
laboratórios para aferição de qualidade, 
possibilitando o envio de laudo técnico 
na entrega dos produtos. Todos os 
blocos são identificados com o número 
do lote (em baixo relevo), permitindo 
assim seu rastreamento. Os blocos 
cerâmicos atendem a nBr15270 e 
e a portaria inmetro nº 658/2012.

tecnologia 
gresca



filosofia

missão
oferecer soluções em alvenaria 
de alto desempenho, fornecendo 
produtos com os mais 
elevados padrões de qualidade, 
pontualidade e segurança.

Visão
ser a empresa referência 
que prima pelo atendimento, 
oferecendo produtos com 
tecnologia de ponta e com 
responsabilidade sócio-ambiental.

Valores
acreditar na capacidade do 
desenvolvimento humano e 
respeitar o meio ambiente.

objetiVo
não medir esforços para atender 
as necessidades do mercado na 
produção de blocos cerâmicos, 
investindo em tecnologia de ponta 
para aperfeiçoar cada vez mais 
as modernidades construtivas.

Nossa filosofia de trabalho é fundamentada 
no compromisso e no entusiasmo por fazer 
parte da história do Grupo scarpinelli, no 
mercado desde 1932, buscando integrar 
inovação e qualidade dos seus produtos.

O Grupo scarpinelli conta com os melhores 
profissionais do mercado, pessoas que 
reúnem, além da formação profissional, 
postura ética, honestidade e força de 
vontade para crescer junto com o Grupo.



laVaDor 
De gás

logística 
reVersa

nossa responsabilidade com o meio ambiente e com 
o bem estar social nos levou a construir um modelo 
de gestão ambiental e ecologicamente correto.

conheÇa nossas aÇões:

Lavador de gás 
somos a única empresa de cerâmica 
vermelha no brasil a operar com lavador de 
gás em nossas unidades produtivas.

refLorestamento 
construímos um viveiro de mudas para 
propiciar o reflorestamento de todas as áreas 
em que extraímos nossa matéria prima.

foram plantadas 40 mil mudas e 
árvores nos últimos 5 anos.

temos 120.000m2 de mata nativa que 
cultivamos como reserva legal.

retiramos das indústrias resíduos de madeira, 
gerados e transformados em pó de serra, 
matéria-prima utilizada na queima de blocos.

reaproveitamento
reaproveitamento do calor do forno para a secagem 
dos blocos, gerando economia de energia.

1. entrega dos blocos na obra.

sócio ambiental

2. sobra de paletes de madeira 
e fita plástica das embalagens.

3. retirar e dar destinação aos 
paletes de madeira e fita plástica.

responsabiliDaDe

Trabalhando com responsabilidade 
ambiental e vivendo uma cultura de 
aproveitamento de resíduos, a Cerâmica 
Gresca adotou a logística reversa, que 
consiste na retirada dos paletes de madeira 
e fita plástica nas obras que ela atende.

pioneira neste processo, desenvolveu 
uma equipe técnica para reaproveitar a 
utilização dos paletes e dar um destino 
final às fitas plásticas, deixando assim 
a obra em condição ambientalmente 
correta e sem resíduos.

1

23 nossos resíduos industriais 
são 100% recicLados.



carrinhos manUaisplataformas metálicas garfos para iÇamento rampas metálicas

Benefícios para o cliente:

• Descarga mais rápida e prática.

• Adaptação da descarga à qualquer condição de canteiro.

• redução de mão-de-obra e menor índice de quebras 
na descarga e movimentação dos blocos.

Vantagens

transporte

próprio

as Plataformas e rampas metálicas, assim como os Garfos para 
içamento, são equipamentos consignados e fornecidos pela Gresca e 
todos possuem art (anotação de responsabilidade técnica).



Atenta às crescentes exigências técnicas 
do mercado, a Cerâmica Gresca 
estabeleceu parceria com uma empresa 
de engenharia especializada na produção 
de paredes. Com alta capacitação 
técnica, nosso parceiro é responsável 
por todo o processo de produção 
das paredes, incluindo elaboração do 
projeto de produção, fornecimento dos 
materiais e equipamentos e execução 
dos serviços. este modelo gera 
inúmeros benefícios aos clientes.

pareDe pronta

“os blocos são parte fundamental do 
nosso sistema de parede pronta. Uma 
família de peças completa é condição 
para se obter o máximo de racionalidade 
em nossos projetos. Por isso optamos 
pelos produtos da cerâmica Gresca.”

 com produtos leves e de qualidade 
superior, nossas perdas são reduzidas 
e alcançamos maior produtividade da 
equipe. além disso, a alta capacidade de 
produção confere segurança e logística, 
facilitada pela utilização de mini paletes, 
traz rapidez à nossa operação.

 a Gresca colabora para que 
possamos entregar um produto de 
excelência aos nossos clientes.”

“a gresca colabora 
para que possamos 
entregar um produto 
de excelência aos 
nossos clientes.”

por qUe
a gresca?

eng. rodrigo cassiano
Diretor da Vertex Engenharia



localizaÇão

estratégica
A Cerâmica Gresca possui instalações localizadas nas 
principais rodovias do estado de são paulo, trazendo 
facilidade no acesso e na distribuição dos seus 
produtos e serviços.

São pontos de fácil conexão entre Jundiaí e São Paulo 
(Capital), Santos, Campinas e São José dos Campos, 
através das rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Dom 
pedro, imigrantes, Trabalhadores, rodoanel e Dutra.

Uma empresa do Grupo scarpinelli



Av. Prefeito Luis Latorre, 9600
V. das Hortências - 13209.430

Jundiaí/SP

(11) 4582.1100 / 4585-1700
contato@gresca.com.br 

www.gresca.com.br


