Amazonas é mais uma vez a marca de Adesivos e Colas mais
lembrada entre fornecedores para a indústria de móveis

No último dia 22 de setembro, as marcas mais lembradas entre os fornecedores da indústria
moveleira foram reveladas na cerimônia de entrega do Prêmio Top Móbile 2017, realizada em
Curitiba, após o encerramento do 8º Congresso Nacional Moveleiro.
Idealizada pela Alternativa Editorial/Revista Móbile, a premiação – que existe desde 2006
– apresenta as marcas mais lembradas por lojistas e compradores das indústrias de todas as
regiões do país em duas categorias: Fabricantes de Móveis e Fornecedores da Indústria.
A pesquisa deste ano ouviu a opinião de 400 compradores das fábricas de móveis e pela nona
vez consecutiva o Grupo Amazonas teve a honra de conquistar o primeiro lugar na
categoria Adesivos e Colas. Com um portfólio de mais de 1.400 variedades de adesivos e
selantes para os mais diversos segmentos, a empresa oferece produtos específicos para cada
necessidade do setor moveleiro.
O Grupo Amazonas já era bastante reconhecido pela sua atuação no mercado de adesivos para
calçados quando, em 1993, passou a atender o segmento de madeira, que inclui também os
fabricantes de colchões e estofados. “Hoje oferecemos um portfólio completo e bastante
atualizado do ponto de vista tecnológico para este setor. Conquistar mais uma vez o primeiro
lugar na categoria Adesivos e Colas é muito gratificante, um reconhecimento aos nossos
esforços para atender com excelência este mercado”, declara Fabiano Invernizzi Pucci, gerente
comercial da área de Móveis e Embalagens.
O segmento moveleiro é bastante expressivo para os negócios de adesivos do Grupo Amazonas
e alcançou nos últimos cinco anos uma média de crescimento em torno de 15%, apesar das
oscilações causadas no setor de móveis devido à crise econômica. Por isso, a empresa segue
investindo fortemente nesta linha de produtos e em 2017 apresentou importantes
lançamentos.
Lançamentos e destaques para o setor moveleiro
O Grupo Amazonas lançou os adesivos hot melt PUR - linhas PURAM 8015 e PURAM 8020,
destinadas, respectivamente, ao recobrimento de perfis de madeira e à colagem de fitas de

borda; e o PURAM L 8030, adesivo PUR aplicado frio para colagem de esquadrias, janelas e
portas.
Na linha de adesivos base água, as novidades são os recém-chegados ao mercado AM 1038
(bicomponente) e AM 1039 (monocomponente). Com fabricação 100% brasileira e com
tecnologia de ponta, são indicados para colagem de estofados e colchões (espuma com
espuma, espuma com tecido e madeira com espuma). Possuem alto rendimento, são isentos
de cheiro e não são inflamáveis, não oferecendo, portanto, periculosidade ou insalubridade.
Outra novidade da linha é o adesivo hot melt AM 7006, de alto desempenho e secagem rápida.
É indicado para colagens de fitas de borda de PVC, papel em painéis de madeira, MDF,
aglomerados e compensados.
A empresa também oferece sua linha de auxiliares para a indústria moveleira: selantes,
silicones, selantes base água, PUR líquido, cianoacrilatos (cola rápida) e o já consagrado MS
Fixa Tudo. São itens que proporcionam excelente acabamento e colam peças com o
desempenho que colas tradicionais não conseguem. Destaque para a cola PVA D3, de alta
resistência à umidade em colagem de portas, cadeiras e madeiras em geral.
“Nossos produtos seguem a tendência sustentável do mercado que é “fazer mais com menos”.
Desse modo, todos têm foco muito grande na rentabilidade, especialmente a linha PURAM à
base de hot melt poliuretano reativo (PUR), e na preservação do meio ambiente, caso dos AM
1038 e AM-1039, uma vez que substituem os produtos tradicionais a base de solvente usados
atualmente no mercado. São iniciativas que trazem vantagens como zero inflamabilidade,
resultando em redução dos custos com seguros contra incêndio e, também, trabalhistas, em
função da insalubridade, além de fácil descarte das embalagens, ressalta Fabiano Pucci.

Perfil Grupo Amazonas
O Grupo Amazonas, fundado em 1947, na cidade de Franca (SP), é referência nacional e internacional em suas áreas
de atuação: Adesivos e Selantes; Componentes para Calçados; Compostos de Borracha e de TR; Gestão de Marcas em
Sandálias e Moda; e Transporte e Logística.
Graças à visão empreendedora de seus fundadores, a empresa que iniciou suas atividades com a manufatura de saltos
de borracha alcançou, em pouco tempo, reconhecimento nacional e internacional como uma das mais importantes
indústrias de componentes para calçados do país.
O foco na qualidade e na inovação, desde sua origem, foi a base para o crescimento e expansão do portfólio de produtos,
abrangendo soluções pioneiras. Hoje, com mais de 13 mil itens comercializados, a companhia está presente no mercado
de consumo e industrial, tendo sua marca fortemente reconhecida por consumidores finais - incluindo o mercado
internacional - e pelas principais indústrias brasileiras dos mais diversificados segmentos.
Para dar suporte a todas as áreas de atuação, o Grupo Amazonas conta com cerca de 1.200 colaboradores e seis
unidades produtivas (cinco no Brasil e uma no Uruguai), um Centro de Distribuição na região Sul do país, além de 14
filiais e agências da área de Transporte e Logística. O grupo possui capacidade instalada para processar mais de 80 mil
toneladas de matérias-primas e 3,6 milhões de pares de sandálias por ano.
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