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A Action Metrologia iniciou suas atividades em setembro de 2015 com a união de três 
profissionais com o mesmo ideal, focados em oferecer soluções com alta qualidade 
para empresas do setor industrial, aplicando nossa mão de obra em produtos como: 
calibração de instrumentos de medição, instrumentação, manutenção de válvulas de 
segurança e manutenção de transmissores em geral.

Buscando atender uma crescente demanda da maioria dos segmentos industriais do 
país (sucroalcooleiro, suco cítrico, farmacêutico, mineração, siderurgia, alimentício, 
bebidas, papel e celulose, etc), no que se relaciona a necessidade de dispor nos 
respectivos processos fabris de equipamentos calibrados, cumprindo com as 
exigências de padrões nacionais e internacionais específicos a cada caso, nasceu a 
Action Metrologia.

Atualmente a Action Metrologia disponibiliza aos clientes, além da mão de obra 
altamente treinada e qualificada, procedimentos de calibração conforme as normas 
técnicas ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, equipamentos de última geração, atendendo 
aos padrões de calibração R.B.C e Software de Calibração.

A Action oferece aos usuários de seus serviços a opção de executar os trabalhos em campo, onde os equipamentos estão 
aplicados, e/ou em suas próprias instalações. De acordo com a conveniência do Cliente, emitindo os certificados de calibração 
no local após a conclusão do serviço.

Oferecemos todo o suporte técnico para o cliente, estando sempre à disposição para atender suas necessidades, conte com os 
especialistas da Action Metrologia!

Sobre a Action Metrologia

Ser a empresa de prestação de 
serviço de calibração, instrumentação 

e manutenção mais eficiente do 
Brasil. Para esse objetivo ser 

alcançado, estamos comprometidos 
com a formação de ótimos 

profissionais, que valorizam o trabalho 
em equipe e uma excelente 

convivência interpessoal.

Idoneidade, honestidade e cumprir 
os compromissos com 

responsabilidade e qualidade; 
Transparência total nos serviços 

oferecidos para manter a confiança 
conquistada;  Respeitar os clientes, 

colaboradores, fornecedores e a 
sociedade; Foco no resultado e 

Trabalho em equipe.

Atender e superar as expectativas 
de nossos parceiros e clientes, 

fornecendo serviços de alta 
confiabilidade e qualidade, através 
de padrões modernos e elevada 
equipe de profissionais, atuando 

com responsabilidade e 
comprometimento com nossos 

clientes, parceiros e colaboradores.

Missão Visão Valores

O controle de processos industriais é utilizado para detectar um grande número 
de variáveis. Variáveis físicas como vazão, temperatura, pressão e nível são 
controladas simultaneamente em boa parte desses processos.

O papel do Técnico de Instrumentação Industrial é justamente atuar diante 
dessas variáveis presentes nos mais diversos processos da indústria.

A Action Metrologia é composta por colaboradores altamente capacitados 
que seguem um rigoroso controle de qualidade nas aplicações de soluções 
em instrumentação. Nossos serviços são aplicados com toda segurança 
necessária prevista em lei, proporcionando qualidade técnica, segurança e 
satisfação tanto para nossos clientes quanto para nossa equipe.

Instrumentação

Antes Depois

Antes Depois



As soluções de manutenção e calibração em válvulas de segurança da Action são 
imprescindíveis para indústrias que operam com vasos de pressão.

São inúmeros os benefícios que a indústria atinge ao investir em manutenção de 
equipamentos. Como principal, destacamos excelentes resultados com seus 
maquinários, evitando desperdício de tempo e dinheiro com aquisição de novas 
máquinas.

Os serviços de manutenção e calibração em válvulas de segurança da Action são muito 
utilizados em sistemas que atuam sob alta pressão, sendo primordial para garantir que as 
válvulas executem suas funções de aliviar o excesso de pressão, garantindo assim que não 
haja danos ao equipamento em operação. A manutenção de válvulas de segurança é executada 
com frequência em caldeiras que operam sobre grandes pressões de vapor.

Diante dos altos custos envolvidos com as aquisições de equipamentos é extremamente inviável à empresa 
que os mesmos sofram danos e gerem custos de manutenção mais onerosa ou mesmo acarrete na perda 
total da máquina, por isso a manutenção de válvulas de segurança é a melhor opção quando levado em conta 
o custo benefício.

O investimento em manutenção de válvulas de segurança também é um serviço primordial para garantir a 
segurança dos colaboradores que estão trabalhando nos ambientes de alto risco, minimizando os riscos de 
acidentes graves durante as operações. Vale lembrar que a manutenção de válvulas de segurança é um item 
primordial para favorecer o bom funcionamento dos equipamentos e garantir que não haja paradas por 
mau funcionamento ou até mesmo interrupção total da produção por falhas.

A Action Metrologia é composta por colaboradores altamente capacitados que seguem um rigoroso 
controle de qualidade nas aplicações de soluções em manutenção e calibração de válvulas de 
segurança. Nossos serviços são aplicados com toda segurança necessária prevista em lei, 
proporcionando qualidade técnica, segurança e satisfação tanto para nossos clientes quanto 
para nossa equipe.

Válvulas de Segurança

A metrologia está ligada diretamente ao nível de qualidade das empresas e ao desenvolvimento 
econômico dos países, pois ajuda a garantir a confiabilidade dos processos e a precisão na 

fabricação de produtos.

Além disso, ter processos metrológicos bem definidos pode ajudar empresas a 
reduzir desperdícios, retrabalho, falhas nos processos e até mesmo acidentes de 
trabalho, e também é o que faz indústrias, laboratórios ou clínicas alcançarem 
resultados acima da média e fazerem a diferença na vida dos consumidores.

A Action Metrologia é composta por colaboradores altamente capacitados que 
seguem um rigoroso controle de qualidade nas aplicações de soluções em 

metrologia. Nossos serviços são aplicados com toda segurança necessária 
prevista em lei, proporcionando qualidade técnica, segurança e satisfação tanto 

para nossos clientes quanto para nossa equipe.
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