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Serviço
Altivus Elevadores
www.altivus.com.br
Telefone: (54) 3201.1522
Endereço: Rua Virgilio Ramos, 880,
bairro Universitário
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A Altivus Elevadores começou sua
trajetória há mais de 15 anos, fabricando elevadores de carga e prestando
serviços de manutenção.
Em 2007, com sua visão empreendedora, a família Dal Corso alavancou
seu negócio iniciando a fabricação de
elevadores de passageiros. Desde então, não parou mais de crescer, sempre agregando tecnologia e design em
seus produtos. Tornou-se uma empresa sólida e com grande potencial de
crescimento.
O primeiro endereço da Altivus foi
no Pio X, depois se instalou no Santa
Lúcia e atualmente sua sede está localizada no bairro Universitário, em Caxias
do Sul. A empresa, que se orgulha de
contar com tecnologia 100% caxiense,
emprega atualmente 80 colaboradores
diretos e conta ainda com diversos parceiros, que contribuem para a qualidade dos produtos e serviços que a Altivus
oferece. Como toda boa empresa familiar, a segunda geração se especializou
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Família Dal Corso: empresa está há mais de 15 anos no mercado de elevadores

nas diversas áreas chaves para expandir a atuar. Juliano é diretor Comercial,
Maurício atua como diretor Técnico e
Márcio é diretor de Instalações. Assim,
junto com o diretor administrativo, An-

derson Vieira, os irmãos preparam os
novos passos para que o sobrenome
Dal Corso siga como um sinônimo de
produtos e serviços de qualidade no
segmento de transportes verticais.

Melhoria nos processos
Para associar tecnologia, inovação,
qualidade e preço justo aos clientes, a
Altivus trabalha forte com a padronização de seus processos para garantir
uma maior agilidade na fabricação dos
elevadores.
Em maio de 2014, a empresa foi certificada pela BSI com a ISO 9001:2008
e desde então vem trabalhando na parametrização e integração com o ERP
dos projetos desenvolvidos pela engenharia, possibilitando assim maior agilidade e garantia das informações para
os próximos processos de aquisição e
fabricação.
Segundo o diretor industrial Paulo
E. R. Souza, o processo padronizado
proporciona um reflexo direto na qualidade, proporcionando uma grande
vantagem competitiva e segurança aos
usuários que são colocadas à disposição do mercado e, principalmente dos
atuais clientes da Altivus.

Preparados para consolidar a marca no Sul do País
Com forte presença no Estado, principalmente
na Serra Gaúcha, Região Metropolitana e alguns
polos do Interior, a Altivus Elevadores faz planos
para expandir ainda mais a sua atuação em 2015.
Por conta desta meta, está programada a inauguração de um escritório na Região Metropolitana
no segundo semestre de 2015. Essa base contará
com uma equipe completa formada por profissionais de manutenção e vendas. Com base neste cenário está nos planos da Altivus abrir novas vagas

para chegar a 100 funcionários e aumentar a capacidade de produção de 20 para 30 elevadores/mês.
A empresa vem conquistando mercado também
em Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis,
Balneário Camboriú e Blumenau.
“Estamos otimistas, pois a possibilidade de
crescimento é muito boa. Temos todo Brasil para
conquistar”, afirma o diretor Comercial, Juliano
Dal Corso.
Além do bom momento para os elevadores de

passageiros em obras de construção civil, um novo
segmento de elevadores de veículos para garagens
começou a dar sinais de crescimento e a demanda
por projetos com este perfil começou a se expandir.
Em cidades mais distantes da Serra, a empresa
conta com empresas parceiras, que realizam a venda e a conservação dos elevadores. Todos passam
por treinamentos na matriz em Caxias do Sul. Segundo Maurício Dal Corso, esta é a melhor forma
de garantir o alinhamento com o padrão da marca.
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Os elevadores desenvolvidos pela
Altivus são muito mais que transporte vertical. Uma das marcas registradas é trazer ao mercado um conceito
moderno e pioneiro que alia design e
tecnologia de ponta. Os modelos são
criados por uma equipe formada por
engenheiros e designers que trabalham na sede em Caxias do Sul.
Um dos diferenciais da empresa é
a possibilidade de personalização dos
produtos, utilizando cortes a laser
para dar um acabamento impecável.
O vidro é outra matéria-prima muito
utilizada para conferir um toque de
modernidade e ampliar a sensação de
espaço interno.
A equipe da Altivus constantemente visita feiras no exterior para
acompanhar as tendências quando
o assunto é design e afirma que os
modelos fabricados aqui não deixam
nada a desejar aos do exterior.
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Infinitas possibilidades
Os clientes da Altivus Elevadores não
têm limites quando o assunto é personalização. Na linha Glass, por exemplo, é
possível escolher a imagem para ser impressa no vidro, ou escolher um papel de
parede. “As possibilidades são infinitas’’,
ressalta o diretor Comercial, Juliano Dal
Corso.
Outra opção oferecida é personalizar
o subteto, que é fabricados em aço inoxidável escovado, com desenhos modernos

ou até mesmo logotipos, com corte a laser, buscando o equilíbrio entre o design
e iluminação. Além da imagem do vidro
e do subteto, é possível personalizar botões, rodapés, pisos e guarda-corpo, que
podem ser definidos junto com a equipe
que orienta a venda.
Todos os elevadores produzidos pela
Altivus seguem rigorosamente os conceitos e exigências da ABNT e atendem as
normas de acessibilidade.
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A tecnologia utilizada pela empresa de Caxias do Sul é desenvolvida dentro de sua sede no bairro
Universitário. Placas, comandos e
sistemas ficam a cargo de profissionais de engenharia eletrônica e software. E é sempre buscando inovação e a melhoria de seu serviço, que
a Altivus vai lançar em 2015 um sistema com conectividade à internet.
O elevador terá um chip 3G que
estará conectado com a central
de manutenção da empresa. No
caso de pane ou falta de energia
elétrica, a equipe de manutenção
que estiver mais próxima ao local
se deslocará para atender o chamado. “Desenvolvemos esta tecnologia com o intuito de garantir
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Gearless: sem uso de óleo e economia de até 40% de energia elétrica

Menos energia
e mais qualidade
A Altivus disponibiliza opções modernas com máquinas
de tração Gearless (sem engrenagens), que economizam
até 40% de energia elétrica e
não utilizam óleo lubrificante. Além da vantagem de ser
mais sustentável, elevadores
com esse motor (importado
da Alemanha) são mais silenciosos, garantem mais conforto e menos manutenção. Os
modelos da empresa também
contam com lâmpadas de led
que oferecem mais durabilidade e economia.
Esta tecnologia requer menos espaço e possibilita a aplicação em elevadores sem casa
de máquinas, permitindo um

Tecnologia 100%
Altivus Elevadores

projeto arquitetônico mais
flexível. Em obras prontas, por
exemplo, são aplicados para
adequação de normas sem
grandes alterações no projeto
original.
A empresa fabrica também elevadores com casa de
máquinas, pois acredita que
esta ainda seja a melhor solução na relação custo x benefício. Este modelo facilita o
acesso para o técnico prestar
a manutenção, agilizando a
assistência técnica preventiva
e corretiva, garantindo maior
segurança para os técnicos.
Nesta configuração pode-se
utilizar motores com e sem
engrenagens.

maior segurança e agilidade no
atendimento ao usuário. Em alguns casos, poderemos detectar e
solucionar o problema antes que
o cliente possa perceber”, explica
Juliano Dal Corso. O novo sistema
também vai proporcionar controles à distância para o usuário
como, por exemplo, bloquear pavimentos, efetuar chamadas, entre outras configurações.
Além destes diferenciais, a empresa desenvolveu diversos opcionais que são oferecidos em seus
elevadores, como pesadores de
carga para a cabina, anunciadores
vocais, displays gráficos coloridos
e chamadas com senha, biometria,
cartão ou bluetooth.

Sistema AltiWeb

Aplicativo de celular vai permitir acesso remoto ao painel de comandos
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A vida útil pode ser estendida caso o elevador receba um
tratamento adequado. A tecnologia e expertise da Altivus
Elevadores possibilita modernizar e dar uma “repaginada”
a qualquer modelo e marca de
elevador. O que na prática significa melhorar a perfomance
sem investir em um equipamento novo. O primeiro passo
para a reforma começa com
uma avaliação técnica. A partir
do diagnóstico, vêm as alternativas.
As equipes Altivus estão
preparadas para fazer modernizações tecnológicas e estéticas, como a substituição de

motores, cabinas, portas, botoeiras, sistemas eletrônicos,
etc.

Reforma: é possível melhorar a performance sem
precisar investir em um elevador novo

