


Uma olhada em nossa
estrutura

Módena Módena 21 Módena 4.0

O Grupo Módena possui atualmente, uma área de cerca de 2,5 mil m² de área produtiva, havendo uma expansão nos últimos 12 meses de cerca de 500m², devido o aumento
da área de estoque, recebimento e laboratório de testes.



No Grupo Módena trabalho e empatia andam lado a lado. Nós 
valorizamos o lado humano das empresas, por isso 
conseguimos entregar atendimentos personalizados à cada 
cliente.

Estamos sempre em evolução na área técnica, no mercado, 
nas tendências e principalmente nos preparando para 
enfrentar dificuldades e adversidades, com paixão, força e 
muita garra.

Damos a devida importância ao trabalho e o que ele 
representa em nossas vidas, com boa vontade e boa fé em 
todos os atos. 

Qual o diferencial do
Grupo Módena



Atendimento aos
clientes fora do horário
comercial

O Grupo Módena entende que às necessidades dos clientes 
podem vir a qualquer momento e em qualquer lugar. 

Por isso contamos com consultores técnicos especializados 
para atendê-los de forma rápida até mesmo fora do horário 
comercial.



Frota de carros própria
para entregas nas
regiões de
atendimento.

Para melhor atender nossos clientes, disponibilizamos uma 
frota de carros, motocicletas  e um trabalho dedicado para 
logísticas das entregas.

Dessa forma conseguimos ser mais competitivos e garantir 
que as encomendas cheguem em segurança e com a 
qualidade que esperam.



Estoque de produtos
robusto com ampla
área de
armazenamento.

Contamos com uma área de 500 m² dedicados ao nosso 
estoque, nele armazenamos mais de 50 mil peças à pronta 
entrega.

Para que nossos clientes tenham acesso aos itens de 
entrega facilitada, mantemos uma comunicação semanal 
informando a listagem dos estoques dos nossos principais 
fornecedores.



Follow-up ativo
realizado pela equipe
de vendas internas.

A Pandemia do Covid-19 afetou o fornecimento mundial, 
desequilibrando a disponibilidade de produtos e prazos de entrega.

O Grupo Módena preza pela transparência e comunicação clara,
por isso, foi instaurado um setor de pós vendas responsável por 
manter todos os clientes informados sobre seus pedidos.

Mantemos a comunicação com nossos fornecedores e clientes, 
atualizando prazos e status dos pedidos.



Nossos mercados de atuação:

METALÚRGICO E
SIDERÚRGICO

AUTOMOBILÍSTICO
E AUTOPEÇAS

AGRONEGÓCIO E
FERTILIZANTES

FABRICANTE DE
ELASTÔMEROS E PNEUS

LINHA BRANCA E
ELETRÔNICOS

AGROPECUÁRIA,
FRIGORIFICOS E RAÇÕES

QUÍMICO, CORANTES
E PETROQUÍMICO

ALIMENTÍCIO FARMACÊUTICOVIDREIROFABRICANTES
DE MÁQUINA

PAPEL E 
CELULOSE

TINTAS E
VERNIZES



Famílias de produtos

Pneumática Automação Hidráulica Instrumentação

Armários e Painéis Válvulas de Processo Sensores Pirometria Safety

















Nossos
parceiros

Trabalhamos com mais de 30 outras
marcas não conflitantes que agregam
20% do faturamento da empresa.
Nosso intuito é poder atender a todos
com soluções e produtos para cada
necessidade da forma mais rápida
possível.



Nossos principais clientes



https://www.modenacontroles.com.br

O Grupo Módena iniciou
suas atividades em São
Paulo e expandiu sua
área de atendimento
para todo o Brasil.



Obrigado!
Ter você como cliente é o nosso desafio!!

Rua Joseph Zarzour 93
Vila Moreira - Guarulhos

(11) 2937-4026
vendas@modena40.com.br

Rua Casemiro de Abreu 145
Cerâmica - São Caetano do Sul

(11) 4228-2011
vendas@modena21.com.br

Rua Herculano de Freitas, 57, 2.º andar, CJ.02
Fundação - São Caetano do Sul

(11) 4228-2011
vendas@modenacontroles.com.br


