
Comunicado aos 
Clientes

LOREM IPSUM

Mudança do Centro Logístico

Caros clientes e parceiros, 

Para a Balluff, o cliente está no foco da sua orientação estratégica, seja nas tomadas de decisão 
em nossa matriz na Alemanha, seja nas operações no Brasil. Há alguns anos, nossas atividades 
na planta de Vinhedo têm passado por reestruturações em prol da melhoria de nossa 
competitividade no mercado, garantindo a qualidade de nossos serviços. 
ComCom isto, gostaríamos de comunicar a mudança de nosso estoque e logística de Vinhedo para 
um centro de distribuição localizado em Hortolândia, interior de São Paulo. 
Escolhemos uma empresa com os mesmos valores e preocupada em entregar soluções e 
tecnologia para seus clientes em diversos segmentos. 

A partir do dia 01 de Julho de 2022, ativaremos um novo CNPJ e a nova inscrição estadual para 
a operação a partir desse centro logístico. Pedimos que realizem o cadastramento dessa nova 
filial, conforme segue:

Nome: BalluNome: Balluff Controles Elétricos LTDA.
CNPJ: 52.702.990/0007-07
IE: 748.441.680.111
Endereço: Rua Pérola, 200 - Galpão 01, módulo 03A  – Hortolândia- SP, Bairro Jardim Santa 
Esmeralda, CEP 13.186-546

Com isso, todos os pedidos recebidos partir da data de 01/07 já deverão ser enviados com o 
novo CNPJ.
ParaPara os pedidos já encaminhados e com data de entrega até 30/07 nada muda, pois o 
faturamento continuará pelo CNPJ atual. 
Entre os dias 1 a 4 de julho, não teremos faturamento, retornando nossas operações no dia 
05/07 diretamente do novo Centro Logístico, pedidos programados para este período, podem 
ser antecipados para faturamento em junho (havendo disponibilidade de estoque).
ParaPara pedidos recebidos antes da alteração, mas que tenham data de entrega posterior a 30/07 
precisaremos de sua ajuda alterando os dados da Balluff em seu pedido e nos encaminhando o 
pedido revisado.
Apesar desta importante alteração no caso de materiais enviados para conserto, precisamos 
que você continue a usar o CNPJ atual da Balluff (52.702.990/0001-03) e a enviar o material para 
nossa sede em Vinhedo.
RefoReforçamos que a operação logística não será impactada durante essa transição e toda nossa 
equipe comercial está à disposição para esclarecer dúvidas e realizar atendimentos. 
Essa reestruturação trará ainda mais benefícios para todos os envolvidos na operação, além de 
garantir o padrão de qualidade nas entregas.  
Conte com o nosso time! 

Balluff Brasil


