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DESTINO BRASIL: PLURINOX,
O NOVO EIXOX DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL.
Em setembro de 2016, como devem se lembrar, o Grupo SERAP adquiriu a PLURINOX. Em maio de 2017, a
PLURINOX organizou seu primeiro evento “Portas Abertas”.
Cerca de sessenta clientes e distribuidores puderam conhecer tanto as instalações produtivas quanto a
organização desta empresa de alto desempenho.
Colocou-se ênfase:
 nos diferentes planos de ação implementados para melhorar a eficácia operacional das instalações da
PLURINOX;
 nas qualidades de acabamento e desempenho dos equipamentos de resfriamento de leite, em
conformidade com as normas ISO 5708, indicadas durante as apresentações.
O “Portas Abertas” também permitiu que os 120 empregados da PLURINOX ressaltassem os esforços realizados
para melhorar a organização industrial depois da fusão com o Grupo SERAP e pudessem demonstrar a
qualidade dos produtos fabricados.
Pudemos constatar a motivação dos nossos visitantes em participar deste evento; alguns tiveram de viajar mais
de mil quilômetros para vir conhecer a PLURINOX! Todos saíram convencidos com as ações tomadas, com a
capacitação das nossas equipes e dos nossos distribuidores que visam fornecer aos produtores brasileiros o
melhor produto que responda às necessidades desse mercado.
Nossas equipes, com o apoio do Grupo SERAP e graças ao compromisso de todos, fizeram que este evento
fosse todo um sucesso.
« Esta primeira edição foi todo um sucesso.
Todos estavam felizes de participar desta nova etapa da PLURINOX e de poder compreender as sinergias e a importância de
fazer parte do Grupo SERAP. Queremos que esta experiência se repita cada ano. »
Pierre MURCIA, Diretor da PLURINOX – Grupo SERAP

Recebemos um balanço muito bom desta primeira experiência, e também muitos feedbacks positivos; isso nos
dá a satisfação de termos sido capazes de discutir sobre a evolução do mercado brasileiro e as expectativas dos
produtores de leite e dos grupos do setor lácteo.
Sobre o GrupoSERAP
Com sede em Gorron, em pleno coração da maior região produtora de leite da França, o Grupo SERAP emprega 500 pessoas e possui,
atualmente, 4 fábricas produtivas, localizadas na França, Índia, México e agora também no Brasil. Especialista em caldeiras de aço inox e
permutadores de calor, o Grupo SERAP é o 2° fabricante mundial de resfriadores de leite em fazendas e líder na França e em diversos
países no estrangeiro. A SERAP tem representação em 80 países através de uma vasta rede de distribuidores independentes, que contam
com o apoio das unidades de produção e de suas filiais comerciais.
www.groupeserap.com
Sobre a Plurinox Indústria e Comércio LTDA
A PLURINOX Indústria e Comércio Ltda. está sediada em Batatais, próximo ao centro de produção açucareira de Minas Gerais,
região centro-oeste do Brasil, e emprega 120 pessoas. A PLURINOX, com 33 anos de existência, é indubitavelmente líder na
fabricação de tanques de resfriamento de leite de aço inoxidável, assim como na fabricação de uma ampla gama de tanques
industriais destinados tanto à grande indústria de beneficiamento de leite, quanto aos segmentos agroalimentício, farmacêutico,
químico e de cosméticos. A PLURINOX possui uma excelente rede de agentes em todo o território brasileiro e dispõe de sólidas
referências no setor agroalimentício.
www.plurinox.com.br
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