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// NOSSO NEGÓCIO
A PROTEFER desenvolve e produz uma linha completa de 
uniformes profissionais e equipamentos de proteção 
individual, além de distribuir um mix completo para atender as 
necessidades de segurança e padronização, como cintos, 
aventais, gorros, bonés, faixas refletivas e os mais variados tipos 
de calçados profissionais.

Sua unidade fabril está localizada em Uberlândia/MG e 
abastece diversos setores da economia, como Agrícola, 
Elétrico, Construção Civil, Metalúrgico, Siderúrgico, Usina de 
Álcool e Biocombustível, Mineradora, Estaleiro, Energia, 
Frigorífico, Hospitalar, Farmacêutico, Químico, Administrativo 
e Promocional.

A PROTEFER completa duas décadas no mercado brasileiro 
oferecendo o que há de melhor para empresas, revendedores 
e consumidores finais, afinal seu negócio é proteger 
indivíduos e uniformizar coletivos.
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// NOSSA NOVA EMPRESA

- Novas certificações de processos e qualidade

- Nova instalação no conceito open space de 2.000 m²

- Novas tecnologias e equipamentos de última geração

Para celebrar sua segunda década de história em 
grande estilo, a PROTEFER se ajustou aos novos 
tempos e se renovou com melhorias em todos os 
setores:

- Novo modelo de governança com consultoria 

- Novo programa de descarte dos resíduos industriais 
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// NOSSA TECNOLOGIA

A PROTEFER implantou recentemente uma série de 
soluções tecnológicas para extrair mais produtividade e 
controle dos seus processos:

- Rastreabilidade completa via código de barras

- Melhor sistema da indústria têxtil (Virtual Age)

- Nova tecnologia de voz

- Novos equipamentos fabris automatizados

- BI das carteiras de clientes para os consultores de vendas 

- Gestão das etapas produtivas e lead times
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// NOSSOS INVESTIMENTOS

- Nova Metradeira  

- Aquisição do sistema Virtual Age

A PROTEFER continua realizando investimentos em 
todas as áreas para ser mais eficiente e entregar cada 
vez mais produtos com alta qualidade:

- Renovação da Frota

- Novas impressoras de etiquetas de rastreabilidade

- Upgrade de maquinário para redução de setup

- Nova Botoneira

INVESTIMENTOS  SUPERIORES A
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// NOSSA QUALIDADE

A PROTEFER entende que qualidade é seu principal 
pilar e vem desenvolvendo iniciativas que comprovam 
este compromisso:

- Em processo de certificação ISO 9001

- Em processo de certificação Lean Manufacturing 

- Produtos bipados para assegurar a entrega certa

- Novo padrão de embalagem

- Melhoria do processo de gestão dos parceiros 

- Inspeção de todas as etapas do pedido

- Produtos com certificados de aprovação do MTE

- Conquista de vários de selos de qualidade
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