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“Nossos principais produtos são 
vestimentas de proteção customizados 

que atendem a identidade 
corporativa de cada empresa, além de 

privilegiar o bem estar, conforto, 
satisfação e segurança dos usuários.”

Rafael Massei
Diretor Comercial da Massei Uniformes

Massei Uniformes: 
sinônimo de produtos 

com excelência em qualidade 
e com alto valor agregado

“Há 2 anos firmamos uma parceria com 
a Massei Uniformes, o que representa 

uma nova forma de fazer negócio, 
pois somos empresas de segmentos diferentes e, 

ao mesmo tempo, complementares.”
Reinaldo de Siqueira
Diretor da Test Labor

Há 2 anos a Massei Uniformes é uma grande parceira da Test Labor. 
Juntas, ambas empresas fortalecem sua marca e ganham ainda 
mais visibilidade no mercado!

A Massei é uma indústria familiar que começou sua história de 
fabricação de uniformes nos anos 70. Devido ao seu alto nível de 
comprometimento com cada um de seus clientes e colaboradores, 
a Massei não poupou recursos ou força de trabalho para investir de 
forma contínua, objetivando oferecer ao mercado soluções 
modernas e inovadoras.

Produzem, no interior de São Paulo, em localização estratégica, 
vestimentas técnicas que protegem a vida de trabalhadores 
expostos a diversos riscos tais como: calor do arco elétrico, fogo 
repentino e respingos de metal fundido, atendendo e superando 
todos os requisitos das mais rigorosas normas nacionais e 
internacionais.

Além das vestimentas técnicas, as vestimentas profissionais 
produzidas pela Massei são desenvolvidas para atender com 
excelência nossos clientes, aliando a identidade visual da empresa 
à proteção, durabil idade e conforto,  gerando motivação ao 
colaborador, e consequentemente maior produtividade.

Atualmente a Massei está posicionada entre os maiores fabricantes 
de vestimentas técnicas e uniformes profissionais do Brasil, 
tornando-se uma referência no setor têxtil.

Massei, há quase 50 anos vestindo a camisa da sua empresa.

Rafael Massei, Diretor Comercial da Massei Uniformes nos concedeu 
uma entrevista para apresentar ainda mais essa empresa que é 
considerada um diferencial em seu segmento! 
Vamos conferir?
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Quais são os principais produtos confeccionados 
pela Massei?
Nossos principais produtos são vestimentas 
de proteção customizados que atendem a 
identidade corporativa de cada empresa, além 
de privilegiar o bem estar, conforto, satisfação 
e segurança dos usuários. 
Produzimos também Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’s classificados como vestimentas
técnicas retardantes a chama, destinadas a 
proteção dos profissionais do setor elétrico 
contra fogo repentino e calor do arco elétrico
 – NR 10 e contra respingos de metal fundido 
(aço, ferro, alumínio, entre outros) destinados a 
indústria da transformação (fundição).
Trabalhamos com tecidos retardantes a chama 
de alta tecnologia produzidos no Brasil, Europa 
e USA que proporcionam eficácia na proteção 
contra os riscos de origem térmica, com alta 
performance de segurança para os usuários. 
O f e r e c e m o s  a i n d a  t o d o s  o s  r e c u r s o s  e  
tecno log ia  ex is tentes  para  ap l icação  de  
elementos de alta visibilidade nos uniformes 
profissionais e EPI’s, adotando faixas refletivas 
(amarelo ou laranja) e retrorrefletivas (prata) 
ou tecidos especiais que garantem aos usuários 
serem vistos no período da manhã ou da noite 
com toda segurança necessária,  nos mais 
variados ambientes, conforme Norma ABNT 
NBR 15292.

Quais regiões do país ou exterior a Massei 
atende hoje? 
Atualmente a Massei Uniformes atende clientes 
em todo o Brasil, por meio de frota própria de 
veículos e de empresas de logística, procurando 
atuar com pontualidade na entrega de seus 
produtos.

Dentro do segmento, quais são os diferenciais da 
Massei?
A Massei Uniformes se posiciona cada vez mais 
no mercado, oferecendo um portfólio de produtos
completo que atende a todas as necessidades 
para as atividades de instalações e serviços em 
e l e t r i c i d a d e  –  N R  1 0 ,  a l é m  d e  p ro d u t o s  
destinados para proteção contra respingos de 
metal fundido. Desenvolvemos todo o projeto de 
uniformes profissionais e vestimentas técnicas 
disponibilizando todo o nosso potencial humano 
com amplo conhecimento técnico e equipamentos 
modernos que permitem produzir com rapidez e 
de maneira padronizada.

Quais são as parcerias de sucesso que a Massei 
possui? 
A Massei Uniformes consolidou seu sucesso com
grandes parcerias tais como: Cia. de Tecidos 
Santanense, maior empresa fabricante de tecidos 
da América Latina, onde ocupa importante 
destaque no projeto Workland, voltado para 
atendimento específico de grandes contas  
corporativas. Além disso conta também com as 
parcerias das empresas Marina Têxtil (Espanha), 
Pyrosafe by Antex (USA) e 3M, com produtos de 
altíssima tecnologia que agregam valor aos 
negócios da empresa.
Recentemente fizemos uma importante parceria 
com um laboratór io  de  ensaios e lét r icos 
localizado em São José dos Campos - SP, ou seja
a empresa Test Labor, especializada em ensaios
elétricos de luvas isolantes de borracha, mangas 
isolantes de borracha, tapetes isolantes de 
borracha, varas de manobras, entre outros, com 
expressiva atuação em empresas eletricitárias do
Brasil, proporcionando grandes oportunidades de 
negócios entre nossas empresas.

Quais são as expectativas da empresa em relação 
ao futuro?
Aumentar seu portfólio de EPI’s para o setor 
elétrico e de metal fundido, tornando-se uma das
principais empresas do Brasil com produtos de 
excelência em qualidade e com alto valor agregado.

Em tempos de crise em nosso país, qual mensagem 
você deixa para o empreendedor que está 
enfrentando desafios em seu negócio? 
A vida não oferece promessas nem garantias do 
que iremos ter ou ser, mas oferece possibilidades 
e oportunidades para que possamos criar e recriar 
as coisas que fazíamos tão bem, pois diante de 
momentos difíceis precisamos aprender que a 
maior nobreza da vida está em cuidarmos e 
ajudarmos uns aos outros, pois nada podemos fazer 
de forma isolada.

Massei Uniformes e Test Labor! Um novo olhar 
para a proteção individual.

www.testlabor.com.br
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