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Comunicado de imprensa 

AutoForm amplia sua presença na Ásia com um novo escritório em 
Xanga 

Wilen bei Wollerau, Suíça, quinta-feira, 14 de março de 2019: A AutoForm Engineering 
GmbH, fornecedor líder e de soluções de software para a indústria de conformação de 
chapas metálicas, abriu uma nova filial em Xangai. Com o novo escritório a AutoForm está 
mais próxima do mercado chinês em rápido crescimento para prestar uma melhor 
assistência aos clientes com sua linha completa de produtos e serviços. 

Com um grande número de empresas automobilísticas locais e globais na China, o mercado 
continua a crescer rapidamente. Com tal desenvolvimento, a demanda por processos de produção 
consistentes e eficientes para peças estampadas metálicas de alta qualidade só vem aumentando. 
Por mais de 15 anos, a AutoForm tem trabalhado com grande êxito com seu parceiro de 
distribuição em oferecer suporte aos clientes e atender suas necessidades no mercado chinês. O 
rápido crescimento da demanda por softwares e serviços da AutoForm neste mercado em franca 
expansão demonstrou claramente que a abertura de um novo escritório beneficiará tanto a 
AutoForm como os seus clientes. Contar com mais especialistas em conformação de chapas 
metálicas no local e próximo de seus clientes faz com que a experiência da AutoForm em 
conformação de chapas metálicas seja disponibilizada diretamente no ambiente e idioma local dos 
clients. 

Desde o início deste ano, a AutoForm Software (Shanghai) Ltd. é o escritório principal no mercado 
chinês. A equipe de quase 20 especialistas em conformação de chapas metálicas situada em 
Xangai, Pequim, Shenzhen, Changchun e Wuhan oferecerá suporte para mais de 100 clientes na 
China. Estes clientes são fabricantes locais e globais de automóveis (OEMs) e de ferramentais, como 
a Geely, Chery, BYD, Changan, TQM, GAC, BAIC e SAIC. 

Dr. Detlef Schneider, COO da AutoForm Engineering, disse: “A demanda por nossas soluções de 
software e serviços tem crescido continuamente no mercado chinês nos últimos anos. Sempre 
focados em fornecer o melhor software e serviço a nossos clientes, decidimos ampliar nossa 
presença no mercado chinês. Nosso novo escritório em Xangai está apto a dar suporte total a um 
grande número de clientes, existentes e potenciais, cujo objetivo comum é produzir peças 
estampadas de alta qualidade. Nossa proximidade agora nos permite oferecer-lhes um suporte mais 
eficaz com nossas soluções de software de última geração ao longo de toda a cadeia de processos 
de conformação de chapas metálicas.” 

 

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.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 


