GRUPO ALVAREZ

DIVISÃO DE NEGÓCIO

INDUSTRIA

SOBRE NÓS
Com mais de 52 anos, o grupo ALVAREZ teve início em 1964 com a sua primeira atividade: a comercialização de
sucata. Hoje, atua em diversas áreas, produtos siderúrgicos, serviços e comércio de ferros gerais.
Conta com 4 unidades de negócios: A FER ALVAREZ divisão industrial - produtos siderúrgicos e serviços, São João da
Boa Vista-SP, a FER ALVAREZ divisão sucata, São João da Boa Vista-SP, Mogi-Guaçu-SP e Uberlândia-MG, a COMÉRCIO
DE FERROS SÃO JOÃO, São João da Boa Vista-SP e Mogi-Guaçu-SP e a ABB TRANSPORTES, São João da Boa Vista-SP.

Unidades – São João da B. Vista-SP

Unidade – Mogi Guaçu-SP

Unidade – São João da B. Vista-SP

Unidade – Uberlândia-MG

EMPRESA – DIVISÃO INDUSTRIA
A FER ALVAREZ (INDÚSTRIA) é uma empresa nacional com mais de 52 anos de
atuação no mercado de Produtos Siderúrgicos, com foco na distribuição de laminados
planos e não planos, industrialização e prestação de serviços, para fins Industriais,
Estrutural e Revendas.
Com visão estratégica e uma filosofia de gestão focada na eficência de seus processos
administrativos e industriais, a empresa torna-se referência nacional neste seguimento
de mercado.

Unidades – São João da B. Vista-SP

O QUE FAZEMOS - PRODUTOS
A FER ALVAREZ (INDÚSTRIA) oferece a seus parceiros de negócio a mais completa
gama de produtos siderúrgicos Laminados Planos e Não Planos atendendo diversos
seguimentos de mercado.
PRODUTOS SIDERÚRGICOS:
- Bobinas e Chapas Galvanizadas;
- Aços especiais;
- Ferro Chato, Cantoneiras, Tee, Quadrado, Redondo, Tubo Redondo, Tubo Retangular e
Tubo Quadrado;
- Chapas e Bobinas: Chapas Grossas, Finas a Quente, Finas a Frio e Chapas de Piso;
- Materiais Perfilados: Chapas em blanks e perfis dobrados.

O QUE FAZEMOS - SERVIÇOS
A FER ALVAREZ (INDÚSTRIA) oferece a seus parceiros de negócio a mais completa gama
de serviços para produtos siderúrgicos Laminados Planos e Não Planos atendendo diversos
seguimentos de mercado.
SERVIÇOS GERAIS:
- Desbobinamento: Espessura mínima 0,43mm x 1000mm / Espessura Máxima: 19,00mm x
2000mm para aços até 1000 MPA;
- Corte a Quente: Oxicorte espessura até 150mm / Plasma espessura até 50mm alta
definição;
- Perfis dobrados;
- Chapas cortadas em Blanks;
- Corte transversal e longitudinal, etc.

LOGÍSTICA
A FER ALVAREZ (INDÚSTRIA) conta com uma estrutura altamente qualificada para atender seus fornecedores e clientes em
todo território nacional.
- Frota própria com mais de 60 veículos, com rastreamento via satélite;
- Balança rodoviária com capacidade de 80 Toneladas;
- Profissionais altamente qualificados para retirada e entrega de produtos siderúrgicos.

INFRA-ESTRUTURA
Com filosofia voltada a resultados e constantes investimentos em tecnologia e equipamentos
industriais de última geração, a FER ALVAREZ (INDÚSTRIA) é capaz de processar e
comercializar produtos siderúrgicos em larga escala e com rigoroso controle de qualidade
de seus processos e produto.
Equipamentos industriais de última geração:
- Ponte rolantes até 30 toneladas;
- Oficina de autos e industrial totalmente equipada;
- Profissionais altamente qualificados no armazenamento e beneficiamento de produtos
siderúrgicos.

Unidades – São João da B. Vista-SP

GESTÃO DA QUALIDADE

O compromisso constante com a qualidade, segurança e preservação do meio ambiente
aliado à excelência operacional de seus processos garante à FER ALVAREZ (INDÚSTRIA)
parcerias com grandes empresas nacionais e multinacionais de qualquer seguimento
industrial.
Tudo é tratado com rigor, desde a separação e classificação do material até o treinamento
dos funcionários, controle dos processos e cumprimento de todas as normas dos processos de
Qualidade, Meio Ambiente e Segurança. Por conta desse rigor, fez por merecer a
certificação ISO 9001, através do órgão BRTUV.

CONTATOS

UNIDADES – DIVISÃO INDÚSTRIA:
CLIQUE AQUI

SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP: Av. Ademir Gomes de Lima, 755, Distrito Industrial, São João da Boa Vista-SP, CEP: 13877-750
FONE: (19) 3634-7300
branco@feralvarez.com.br / brancoreunião@feralvarez.com.br / adriano@feralvarez.com.br / cristiano@feralvarez.com.br /
marcelomartins@feralvarez.com.br / malaquias@feralvarez.com.br / rodrigo@feralvarez.com.br

www.feralvarez.com.br

