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Ferrum agora também está presente no Brasil - Aquisição da Brasileira Polypack fortalece a
presença global da Ferrum
A Ferrum AG, com sede em Schafisheim, Suíça, é líder de mercado global na indústria de recravação
de latas, e também fornecedora focada em nichos de tecnologias de separação. Através da aquisição
da empresa Brasileira Polypack (www.ferrum.com.br), a Ferrum passa agora a ser representada na
América do Sul com subsidiária própria.
"A América do Sul é um mercado importante para nossos negócios de recravação para latas", diz
Beat Buehlmann, Presidente do Conselho de Administração da Ferrum AG. „Após essas aquisições,
estamos ainda mais próximos de nossos clientes Brasileiros. A Polypack tem uma estrutura instalada
impressionante e um negócio muito sólido. Temos trabalhado com sucesso junto à Polypack há
muitos anos, e toda a equipe faz um excelente trabalho ”, afirma Beat Buehlmann. Polypack
Comércio e Serviços Ltda. foi fundada no início de 2000 por Alberto Furlan e atualmente emprega 20
colaboradores (as). A Polypack se concentra exclusivamente nas vendas, instalações, treinamentos,
serviços e peças sobressalentes para equipamento de recravação Ferrum. „Alberto se dedicou com
muito profissionalismo para construção da Polypack, e sob sua direção, a empresa estabeleceu uma
grande reputação. Estamos muito felizes em gerir a Polypack sob o nosso comando ”, conclui Beat
Buehlmann.
A atual equipe sob a liderança do Gerente Geral Fabio Palladino continuará a operar a Polypack.
Fabio Palladino aguarda com grande expectativa uma cooperação ainda mais estreita com a empresa
matriz na Suíça: „Como membro da família do grupo Ferrum, poderemos acomodar as necessidades
de nossos clientes ainda mais rapidamente. Temos orgulho de nos tornarmos membros do grupo
Ferrum e fortalecer ainda mais nossa proposta de valor.”
Com o tempo, está prevista a expansão deste novo centro da Ferrum na América do Sul para
atividades em todo o grupo.
Após essa aquisição, a Ferrum emprega globalmente mais de 800 pessoas e possui instalações na
Suíça, China, Índia, EUA, Polônia, Alemanha e agora também no Brasil.
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Fábio Palladino, Gerente Geral
fabio@ferrum.com.br; +55 19 38264200 / +55 19 971032221
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beat.buehlmann@ferrum.net; +41 79 793 9193

