
Time reúne expertises em torno da
nova fábrica de bisnagas que vem
ocupar o nicho de pequenas e médias
produções com alta tecnologia

noção de que é nos momentos de crise que surgem as melho-
res oportunidades para as empresas darem um verdadeiro sal-
to, em relação ao patamar usual, tem um exemplo concreto
em que se espelhar'. Os sócios da Promáquina, empresa que

atua há 21 anos no mercado de máquinas para linhas de envase, es-
cão se unindo a reconhecidos profissionais do setor de embalagens,
com experiência de mais de 25 anos, e lançando a "Globoplast", em-
presa de bisnagas e tampas plásticas, que chega com uma proposta
ousada ao mercado. A empresa de capital nacional ingressa com tec-
nologia de ponta e estrutura completa para atender as necessidades
do setor de cosméticos, farmacêuticos, veterinário e alimentícios, fo-
cada principalmente em pequenas e médias empresas.

A Globoplast, na realidade, existe desde 1997, instalada em Ba-
rueri (SP), mas ingressa efetivamente no mercado de bisnagas plás-
ticas este mês, com o start up de sua nova fábrica, situada em San-
tana do Parnaíba (SP), a 5 km da Rodovia Anhanguera, localização
privilegiada em termos de logística.

A fábrica já nasce sob condições consideradas 'ideais' de com-
pleta infra-estrutura para atender os requisitos da indústria far-
macêutica e cosmética, os de maior exigência técnica. A revista
embanews conversou com Marcelo Scavazini, sócio-diretor
da Promáquina e com Maurício Homem e Jardel Saraiva, reco-
nhecidos talentos do mercado de embalagens, para saber sobre
os desafios desse novo empreendimento.

Embanews: Como surgiu o 'feeling' para esse novo negócio, sendo a Promáquina
uma fabricante de máquinas?
Marcelo Scavazini: A Promáquina tem uma atuação focada na indús-
tria de máquinas para a indústria farmacêutica, cosmética, química
e alimentícia, e os nossos clientes de máquinas também são com-
pradores de embalagens. Em nossas conversas, sempre ouvíamos
de nossos clientes sobre suas necessidades não atendidas por em-
balagens diferenciadas, ou de melhor qualidade. Enxergamos nisso
uma oportunidade, e a união com experts do setor de embalagem
foram importantes catalisadores do novo empreendimento. A si-
nergia gerada entre as atividades da Promáquina e da Globoplast,
empresas individuais, que têm sócios e clientes em comum, dá
maior impulso aos negócios de ambas as empresas.
Maurício Homem: Quando reunimos o know how da Promáquina
com o nosso expertise na produção de embalagens, e observamos a
carência existente no mercado, percebemos que havia um nicho de
mercado a ser explorado. São clientes que normalmente necessitam

Mourício Homem, Jardel Saraiva e Marcelo Scavazini: time afinado e
percepção de um nicho inexplorado, oportunidade para a criação da Glaboplast.

de quantidades menores, muitas vezes, com projetos de embala-
gens mais sofisticados, que não conseguem ser atendidos a conten-
to pelos fornecedores atuais. Por isso, o nosso alvo são principal-
mente as pequenas e médias produções, oferecendo a opção de
adquirir qualidade premium, a partir de uma fábrica muito bem
equipada e tecnologicamente preparada para esse objetivo.
Marcelo Scavazini: O mercado de bisnagas é um segmento em as-
censão, porém, existem muitos clientes que deixam de adotar a
bisnaga por falta de disponibilidade, pois quando o mercado
aquece os grandes deixam de fornecer, o que os desencoraja a
migrar para essa embalagem.
Maurício Homem: Então, a nossa proposta é justamente entrar
nesse mercado para ajudar a desenvolvê-lo, pois acreditamos que
exista espaço.

Embanews: Quanto tempo levou para que a empresa iniciasse suas operações a
partir da decisão pelo investimento?
Marcelo Scavazini: O novo negócio começou em 2007, a princí-
pio só com a parte de injeção de plásticos, na fábrica localizada
em Barueri (SP), e foi em 2008 que decidimos partir para o ne-
gócio de bisnagas e tampas plásticas. A partir daí, foi tudo mui-
to rápido; veio a decisão pela construção da nova fábrica em
Santana do Parnaíba (SP), a 5 km da Rodovia Anhanguera, com
uma logística muito boa para atender nosso foco de mercado.
Queremos que esse seja o fio condutor de nosso negócio: agili-
dade para atender as necessidades de nossos clientes, com quali-
dade. Nossa fábrica vai produzir, além das bisnagas c tampas,
peças técnicas injetadas ou sob encomenda.

Embanews: Quais são os diferenciais da nova fábrica?
Martela Scavazini: Cerca de 4 a 5 meses antes de começar a produ-
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cão, analisamos todos os pontos para que a fábrica começasse a
funcionar já com todas as condições para atender o nosso cliente
com a melhor qualidade.
Jardel Saraiva: A fábrica atende todos os requisitos da indústria far-
macêutica, com os preceitos da GMP - Good Manufacturíng Prac-
tices, e de qualidade. Possui laboratório de controle de qualidade
oferecendo um serviço adicional aos clientes, onde realiza todos os
testes de stress cracking e de compatibilidade com o produto. Desta
forma, damos segurança para o cliente antes de lançar qualquer
produto no mercado.

Embanews: Quais tecnologias estão sendo utilizadas?
JardeE Saraiva: Utilizamos tecnologia européia, tanto para a produ-
ção de bísnagas quanto para a injeção das tampas. O processo de
produção e feito em linha enclausurada, assim como os periféricos
são todos automatizados, para evitar contato e contaminação. Com
isso, reduzimos os desperdícios, as perdas de matéria-prima e o im-
pacto ao meio ambiente. Na área de impressão, já tivemos experiên-
cias negativas anteriormente, porque ocorre uma variação na densi-
dade das tintas de acordo com a oscilação da temperatura, criando
variação de cor e problemas de qualidade na impressão. Em relação
ao problema, tivemos o cuidado especial de enclausurar a sala onde é
feita a decoração/impressão, com temperatura e umidade controla-
das, para evitar a oscilação das cores durante o processo.

Embanews: E a tecnologia para a produção das tampas?
Jardel Saraiva: Desenvolvemos toda a tecnologia das tampas, com
moldes próprios, já pensando na questão do meio ambiente, descarte
e reciclagem. Podemos afirmar que esta é a tampa para bisnagas mais
leve do mercado, que envolve o menor consumo de resina, atenden-
do aos preceitos da sustentabílidade. Criamos um modelo standard
inovador com design moderno. É uma tampa tecnologkamente
muito avançada, com detalhes de abertura e fechamento específicos,
com sistema de travamento independente e dupla-vedação.

Embanews: Como funciona a área de desenvolvimento da Globoplast?
Jardel Saraiva: Todos os projetos são feitos em softwares de geração
de ponta. Na primeira etapa, são feitos o projeto e o desenho da
embalagem. Após a aprovação do cliente, parte-se para a segunda
etapa, com a produção do sólido 100% fiel ao original. Unia vez
aprovado, é feito o molde-píloto, e daí, o molde definitivo. Toda
essa tecnologia provém de nossa própria bagagem.
Maurício Homem: Bagagem essa adquirida pelo nosso forte know-
how de criação na área de embalagens para cosméticos, área em que
o ciclo de inovação de um produto é muito rápido e é preciso pro-
por inovações constantes ao cliente. Estamos sempre buscando os
lançamentos internacionais, acompanhando as tendências, fazendo
testes com novas tecnologias e resinas.

Embanews: Quanto se investiu na nova fábrica e de quanto será a capacidade
produtiva?
Maurício Homem: Foram investidos cerca de RS 12 milhões incluin-
do fábrica e linha completa, com capacidade para produzir hoje
em torno de 1,5 milhão de tubos por mês e 10 milhões de peças
injetadas. Mas estamos preparados para acompanhar uma possível
evolução da demanda, rapidamente.
Jardel Saraiva: A nossa meta é, assim que atingirmos um pata-

mar sustentável de encomendas, dar o start da segunda linha,
dobrando a capacidade de produção e ampliando o portfólio de
bisnagas com outros diâmetros.

Embanews: A Globoplast vai exportar?
Maurício Homem: A empresa vai atender todo o Brasil e os mercados
dos EUA, Europa, Argentina e Uruguai. A exportação de bisnagas é
competitiva porque é um produto de alto valor agregado, conta com
isenção de impostos e a atual taxa cambial é favorável.

Embanews: Como vocês vêem o atual mercado de cosméticos e farmacêuticos,
que são os principais consumidores de bisnagas?
Marcelo Scavaziní: Entre as empresas farmacêuticas, estamos obser-
vando a movimentação de várias empresas de capital estrangeiro em
busca de fusões e de novos negócios no país. O Brasil é um país
emergente, o que o torna muito atrativo neste momento de crise
mundial. Na área de cosméticos, por sua vez, os investimentos não
foram interrompidos, muitas empresas estão automatizando suas
linhas de envase, sinal de que acreditam no produto e no mercado.
Jardel Saraiva: Há também uma tendência de empresas farmacêu-
ticas se lançando ao mercado de cosméticos, ampliando o nicho
dos produtos "cosmecêuticos", e em outros casos, de empresas de
cosméticos ingressarem em produtos funcionais, por exemplo.
Maurício Homem: O mercado de cosméticos tem uma particularida-
de. Normalmente, até os meses de agosto e setembro, ele começa a
atingir o seu pico de vendas, e o que percebemos até o momento é
que a crise não está sendo um obstáculo a esse crescimento. Esta-
mos lançando a nossa fábrica no meio dessa curva com uma alta
taxa de prospecção junto aos clientes.

Embanews: Como vocês estão encarando o desafio de lançar o novo
empreendimento neste momento e c o n ô m i c o ?
Marcelo Scavazini: Na verdade, quando iniciamos o projeto, o
mercado estava aquecido, e não era possível simplesmente parar.
Com determinação, decidimos ir em frente, e c no que acredita-
mos. Analisando as estatísticas da indústria cosmética, a previsão
é de um crescimento em torno de 10% este ano, mesmo com a
crise. Entre os nossos clientes, alguns cresceram mais de 20% no
ano passado. Em nosso mercado-foco, podemos dizer que não es-
tá havendo crise. O que existe é o receio do que está acontecendo
no mundo, mas ele não para. Posso acrescentar que na Promá-
quína, em 21 anos, nunca tivemos tantas, consultas como neste
início de ano. No final do ano passado, o mercado de máquinas
desaqueceu, mas as vendas do produto final não pararam. Então,
muitas empresas estão agora tendo que correr atrás do tempo
perdido. Nossa posição, que acreditamos ser acertada, foi a de
não parar; o objetivo é estarmos à frente quando o mercado se
recuperar. Estaremos participando da FCE Pharma e Fispal Tec-
nologia juntamente com a Promáquina.
www.globoplast.com.br
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Text Box
Surge uma nova fábrica de bisnagas, revista Embanews, São Paulo, a. 19, p. 26-28, maio. 2009.




