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O GRUPO INICIA SUA FILIAL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO BRASILEIRO 
 

Parma – A Custom, de acordo com seu plano industrial – Estratégia 2020 – concluiu a aquisição total da NITERE para o 
desenvolvimento de seus negócios a nível mundial. A Custom assinou o contrato para a aquisição de 100% da NITERE. 

  

 “Este é um passo importante para o desenvolvimento dos negócios no Brasil e América do Sul. Acreditamos muito nesta 
operação como uma ferramenta importante para o crescimento dos negócios”, afirmou Carlo Stradi, Presidente e CEO, e 
Alberto Campanini, Diretor Técnico e CTO. 
 
“A aquisição total”, continua Sr. Stradi, “iniciou a mudança para uma nova era. A oportunidade para a expansão mundial, 
com uma forte presença local, e uma oportunidade para iniciar uma nova Plataforma de Distribuição e um Programa de 
Parceiros de Canal, vendendo uma verdadeira inovação tecnológica baseada em soluções multissetoriais.” 

  

A Custom Brasil nasceu e a nova filial com planta produtiva, localizada em Santa Rita do Sapucaí – Minas Gerais, aumentará a 
capacidade de produção do Grupo e criará uma sinergia virtuosa com suas outras plantas de produção na Romênia, Índia, 
Itália e China. “Acreditamos firmemente nessa aquisição”, comentou Carlo Stradi, presidente e CEO, e Alberto Campanini, 
diretor técnico e CTO. “Sempre nos concentramos na melhoria de nosso processo de industrialização e produção. O Grupo 
CUSTOM, até esta data, conta com mais de 604 colaboradores, com um volume líquido de negócios consolidado em 133 
milhões de euros. “Estamos crescendo”, declarou o presidente, “e como em muitas outras ocasiões, o Grupo Custom 
demonstrou que sua estratégia, conduzida com paixão e dedicação, é voltada para o constante crescimento e expansão, 
pesquisa e atenção em relação a qualidade do produto. A busca pela excelência qualitativa envolve todas as estruturas e 
fábricas que participam do ciclo produtivo e os resultados alcançados pelo Grupo mostram a efetividade de uma estratégia 
voltada para a inovação, diversificação e pesquisa. ” 

   
 “A aquisição integral da Nitere trará uma série de benefícios para o mercado Brasileiro; nova estrutura organizacional, 
maior diversificação do portfólio de ofertas, melhorias no processo de produção e qualidade dos produtos e preços mais 
competitivos, são alguns deles”, comentou Peter Franco de Carvalho, Diretor Comercial CUSTOM BRASIL. 

 
"Essa aquisição representa um passo fundamental para as estratégias de crescimento do grupo Custom, não apenas em 
relação ao mercado sul-americano, mas também mundialmente.", finaliza Matteo Murador – Gerente da Planta CUSTOM 
BRASIL 
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CUSTOM  HOLDING COMPANY 

 
 Custom S.p.A., designs, develops and manufactures products under its own brands Custom and Fasy and Custom 

Made solutions for international operators;

 System Retail S.p.A., development and integration of software and hardware solutions for large-scale retail and 
mass distribution markets;

 Custom America Inc., distribution and pre and post-sales support for the North American market, Canada and 

Central and South America;

 Custom Production Europe s.r.l., manufacturing plant for Custom and Fasy brand products;

 Custom Brasil Ltda, production and distribution of the range of Custom solutions for the South American market;

 Italiana Macchi s.r.l, development and production of electronic scales and weighing system;

 Posx Inc, Production and distribution of advanced industrial and retail solutions for the North/Central/South 

American market;

 Netrising s.r.l., apps design and development, Augmented Reality and integrated communication projects on social 
media;

 Bizeta Retail Solution s.r.l., development of integrated HW SW projects and turnkey services for retail, luxury;

 Power2Retail s.r.l., multi-format, multi-platform and multi-payment native software solutions for large Retailers. 

Customizable, reliable and fast software solutions both online and offline.

CONTATTI 

 


