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UTILITÀ – O DESAFIO DA COMPLEXIDADE
Fundada em 1992 em Costabissara, na província de Vicenza, a Utilità é especializada na elaboração de peças
de alto valor agregado. Originalmente a empresa desenvolveu a usinagem de metais preciosos voltada para
as áreas de relojoaria e ourivesaria. Em 1997, a Utilità fez uma mudança decisiva, ao investir em uma máquina
Deco 10 da Tornos, iniciando a substituição de seu parque de máquinas de cames.

A Deco 10 permitiu à empresa diversificar suas atividades nas áreas de aeronáutica e implantologia diversificação que se revelaria fundamental em 2000.
Quando a crise da ourivesaria assolou a Itália, as
novas especializações da Utilità permitiram-lhe superar o momento difícil sem grandes problemas. Assim,
a companhia continuou sua especialização, tornando-se expert em usinagem de materiais nobres, como
ouro, platina e paládio, além de materiais como o
titânio e os aços inoxidáveis especiais, de usinagem
particularmente difícil.

mitindo analisar rapidamente os programas. A possibilidade de preparar o equipamento como tarefa
de fundo e a flexibilidade do conceito Deco permitem que a Utilità inicie até três trabalhos por dia na
mesma máquina. O tamanho das séries oscila de 100
a 30 mil peças.
Resposta rápida e qualidade excepcional são o lema
da Utilità, que dedica uma máquina a encomendas
urgentes, a fim de aumentar futuramente a flexibilidade da empresa. Para entender melhor esse sucesso,
a Decomag entrevistou Andrea Zamberlan, sócio da
Utilità.

Até três trabalhos por dia…
Em suas instalações equipadas com 12 máquinas
Tornos e dois centros de usinagem, a Utilità pode
responder às necessidades de sua exigente clientela.
A extrema flexibilidade das máquinas Deco adapta-se
perfeitamente aos desafios colocados pelos clientes.
Além disso, o software TB-Deco é muito visual, per-

03 / 12

decomagazine : Por que escolher a Tornos ?
Andrea Zamberlan : Para nós, é uma escolha histórica, somos especializados em pequenos diâmetros.
Analisamos longamente a concorrência e logo constatamos que não apenas a Tornos oferecia a melhor
máquina do mercado, com a Deco 10 na época e
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hoje com a o EvoDeco 10, mas também que o know-how da companhia era inigualável, tanto na relojoaria e ourivesaria como na área médica.
dm : Atualmente, vocês têm alguma reclamação
em relação a essa escolha ?
AZ : Não, a escolha da Tornos permitiu que nossa
empresa se expandisse. O serviço oferecido pela
Tornos Itália é de primeira qualidade, tanto no atendimento comercial como no pós-venda. A confiabilidade das máquinas é impressionante, e continua
sendo a cinemática de melhor desempenho no mercado.
dm : Quantas máquinas compõem o parque da
companhia ?
AZ : Temos seis Deco 10 e quatro Deco 13, mais dois
centros de usinagem e recentemente adquirimos
duas Gamma 20.

são confiáveis e precisas, e nós realizamos peças
médicas de até 15 mm de diâmetro. De maneira
geral, a Deco tem melhor desempenho, mas para
certas tipologias de peças, as máquinas Gamma revelam-se uma excelente alternativa, e obtemos peças
de boa qualidade.
dm : Voltemos à Deco. Na sua opinião, o que faz
dela a de melhor desempenho ?
AZ : A Deco não é apenas uma máquina, é um conjunto de soluções que permite realizar um produto
de altíssima qualidade. A TB-Deco nos ajuda a otimizar os programas ; o pré-aquecimento permite a
obtenção rápida de boas peças, otimizando as horas
de trabalho de nossos colaboradores ; a cinemática
permite extrema produtividade ; e o número de aparelhos rotativos compatíveis com o sistema Deco permite realizar peças muito complexas.

dm : E como estão as recém-chegadas ?
AZ : Embora elas não sejam tão flexíveis e produtivas
como as Deco, sua relação custo-benefício é excelente, não lamentamos o investimento. As máquinas

UTILITÀ EM NÚMEROS
Funcionários : 11 colaboradores
Parque de máquinas : 12 máquinas Tornos
(Deco 10, Deco 13 e Gamma 20), 2 centros
de usinagem com 5 eixos contínuos + módulo
de torneamento
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País :

Itália : 90 %
Exterior : 10 %

Mercados :

Ourivesaria : 12 %
Implantologia : 82 %
Ortopedia : 6 %
Diversos : 5 %

UTILITÀ Snc
Micromeccanica di precisione
36 030 Motta di Costabissara (VI)
Via Volta 20F
Tel. +39 0444 971602
Fax +39 0444 971756
Responsável de produção
nicola@utilita.it
Responsável comercial
andrea@utilita.it
Administração / Encomendas :
amministrazione@utilita.it
Secretaria : info@utilita.it
Exportação : alice@utilita.it
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