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Comunicado de imprensa 

AutoForm adquire Logopress 

Wilen bei Wollerau, Suíça, quinta-feira, 17 de janeiro de 2019: AutoForm, o fornecedor 
líder em soluções de software para a indústria de conformação de chapas metálicas, 
adquiriu o Logopress. Ao compartilhar e combinar os conhecimentos mútuos e 
complementares, ambos os clientes da Logopress e AutoForm podem se beneficiar ainda 
mais dos serviços melhorados na indústria de ferramentas e matrizes. 

Enquanto a AutoForm serviu a indústria de matrizes e ferramentas com seu software FEA líder de 
mercado pelos últimos 25 anos, Logopress serviu a indústria de matrizes e ferramentas com seu 
software muito popular de design de matrizes por praticamente 30 anos. A junção destas duas 
empresas não apenas natural de um ponto de vista técnico, já que os dois produtos são 
extremamente complementares, mas também de um ponto de vista de filosofia de time: ambas as 
companhias ranqueiam estabilidade e confiabilidade como prioridades máximas. Adicionalmente, é 
um benefício principal ambos os times de desenvolvimento estarem localizados numa posição 
geográfica próxima. 

Yves Thizy, Gerente Geral de Logopress, afirmou: “Na Logopress, nós temos olhado para os 
produtos AutoForm com alta consideração por muitos anos agora. No passado, nós também 
frequentemente encontrávamos prospects e clientes de longa data que consideraram a combinação 
do Logopress3 e AutoForm software como a solução perfeita para suas necessidades de simulação 
de design de ferramentas. Hoje, com a completa integração do Logopress ao Grupo AutoForm, 
essa esperança de parceria é agora uma realidade e vai além das expectativas. Depois de alguns 
dias desde a junção, eu já estou animado para ver nossos times analisando as sinergias em 
potencial. Estou convencido que nossa paixão em comum ajudará a acelerar nosso 
desenvolvimento e levará a uma gama de produtos excepcionais.” 

Dr. Markus Thomma, Diretor de Marketing Corporativo na AutoForm, adicionou: “Estou muito 
contente que a AutoForm adquiriu a Logopress. Com a integração do Logopress dentro do 
AutoForm, podemos expander nosso portfólio de produtos. Através do compartilhamento e 
combinação do nosso know-how mútuo e complementar, podemos auxiliar melhor nossos clientes 
na indústria de matrizes e ferramentas.” 

 

Sobre o Logopress 
Desde 1989, o Logopress, com sede em Besancon, França, esteve focado inicialmente no desenvolvimento de 
um software de design de matrizes para a indústria de matrizes e ferramentas e para a estampagem de 
chapas metálicas, assim como softwares de desenvolvimento de várias aplicações. Logopress é um líder 
global de software de design de matrizes e seus produtos 3D Logopress3 alcançaram o status de certificado 
Gold Partner emitido pela Solidworks. Para informações detalhadas, por favor, visite: www.logopress3.com 
 

Sobre a AutoForm Engineering GmbH 
A AutoForm oferece soluções de software para as indústrias de matrizes e estamparias para a conformação 
de chapas metálicas para a cadeia de processo inteira. Com mais de 350 funcionários dedicados a esta área, 
a AutoForm é reconhecida como a empresa líder no fornecimento de softwares para manufaturabilidade de 
produtos, cálculo de custos de ferramental e material, desenvolvimento de matrizes e otimização virtual do 
processo. Todas as 20 principais montadoras e a maioria de seus fornecedores escolheram o AutoForm como 
o software de sua preferência. Além de sua sede na Suíça, a AutoForm possui escritórios na Alemanha, 
Holanda, França, Espanha, Itália, República Tcheca, Suécia, EUA, México, Brasil, Índia, China, Japão e Coreia. 
A AutoForm também está presente em outros 15 países através de suas representações. Para informações 
mais detalhadas, visite: www.autoform.com 

https://www.logopress3.com
https://www.autoform.com
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Contato: 
César Batalha 
Gerente Geral 
AutoForm do Brasil Ltda. 
Avenida Francisco Prestes Maia, 275 
Salas 11 & 12 - Centro 
São Bernardo do Campo, SP 
CEP 09770-000 
Brasil 
 
Telefone: +55 11 4122 6777 
Fax: +55 11 4121 1644 
E-mail: info@autoform.com.br 
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Renderização de matriz progressiva usando Logopress3 & SOLIDWORKS®. 
 
 
 
Caso precise de uma imagem em alta resolução, entre em contato conosco. 
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O software AutoForm permite aos usuários simular o processo de estampagem completo para uma 
progressiva. 
 
 
 
Caso precise de uma imagem em alta resolução, entre em contato conosco. 


