GRUPO ALVAREZ

DIVISÃO DE NEGÓCIO

SUCATA

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 SUCATA
A FER ALVAREZ é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais
ferrosos e não ferrosos, com foco na compra, preparação e venda desses materiais para fins Siderúrgicos e de Fundições.
Com visão estratégica e uma filosofia de gestão focada na eficência de seus processos administrativos e industriais, a
empresa torna-se referência neste seguimento de mercado.

Unidades – São João da B. Vista-SP

Unidade – Mogi Guaçu-SP

Unidade – Uberlândia-MG

O QUE FAZEMOS
A FER ALVAREZ oferece a seus parceiros de negócio a mais completa gama de serviços e
produtos, atendendo diversos seguimentos de geração de sucatas gerais, até a venda de
produtos para diferentes tipos de fornos, tanto de grande Siderúrgicas quanto de pequenas
Fundições. A empresa disponibiliza todos os tipos de sucata já preparadas para o consumo, em
qualquer quantidade e forma de beneficiamento.
A procedência e a qualidade das matérias-primas são garantidas por meio dos mais modernos
sistemas de controle, monitoramento e pesagem. Com isso, a FER ALVAREZ tem capacidade de
atender às mais variadas exigências de Siderúrgicas e Fundições, tanto de composição e
densidade quanto de tamanho.
PRODUTOS SUCATA: Chaparia (Mista), Corte Estrutural, Miúda, Ferro Fundido, Estamparia,
Forjada, Oxicorte, Cavaco de Aço, Cavaco F. Fundido, Pacote Estamparia, Pacote Chaparia,
Inox, Alumínio, Latão, Cobre, etc.

LOGÍSTICA
A FER ALVAREZ conta com uma estrutura altamente qualificada para atender seus fornecedores e clientes.
- Frota própria com mais de 60 veículos, com rastreamento via satélite;
- Mais de 300 Caçambas Poly, G25 e Ecológica de 7 m3 a 35 m3 para armazenamento e a coleta de sucatas;
- Outras unidades da Divisão Sucata em pontos estratégicos nos estados de SP e MG;
- Balança rodoviária com capacidade de 80 Toneladas;
- Profissionais altamente qualificados para retirada e entrega de materiais e produtos.

INFRA-ESTRUTURA

Com filosofia voltada a resultados e constantes investimentos em tecnologia e equipamentos
industriais de última geração, a FER ALVAREZ é capaz de processar sucatas em larga escala de
produção e com rigoroso controle de qualidade de seus processos e produto.
Equipamentos industriais de última geração:
- Máquinas pesadas com garra e eletroímã;
- Prensas compactador/enfardadeiras e tesouras guilhotinas;
- Peneiras;
- Central de oxicorte (fixo e móvel);
- Oficina de autos e industrial totalmente equipada;
- Profissionais altamente qualificados no beneficiamento dos materiais.

GESTÃO DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

O compromisso constante com a qualidade, segurança e
preservação do meio ambiente aliado à excelência
operacional de seus processos garante à FER ALVAREZ
parcerias com grandes empresas nacionais e multinacionais de
qualquer seguimento industrial.

Tudo é tratado com rigor, desde a separação e classificação da
sucata coletada 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 e 14001, através do
órgão BRTUV.

NOSSOS FORNECEDORES E PARCEIROS

CONTATOS
UNIDADES – DIVISÃO SUCATA
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP: Av. Ademir Gomes de Lima, 735, Distrito Industrial, São João da Boa Vista-SP, CEP: 13877-750
FONE: (19) 3624-9400
felipe@feralvarez.com.br / prr@feralvarez.com.br / rangel@feralvarez.com.br
CLIQUE AQUI

MOGI GUAÇU-SP: Rua Coronel Delmiro Gouveia, 136, Distrito Industrial, Mogi Guaçu-SP, CEP: 13874-176
FONE: (19) 3891-8144
betojr@feralvarez.com.br / betojr@cfsj.com.br / felipe@feralvarez.com.br / comprassucata@cfsj.com.br / camila@cfsj.com.br
CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

UBERLÂNDIA-MG: Rodovia BR 365 saída Patrocínio, Km 612, Conjunto Alvorada, Uberlândia-MG, CEP: 38407-180
FONE: (34) 3293-7300
felipe@feralvarez.com.br / alexandre@feralvarez.com.br / priscilaudia@feralvarez.com.br

www.feralvarez.com.br

