Grupo Amazonas amplia atuação no Grupo Martins

Agora estão disponíveis produtos em embalagens blister, voltados aos pequenos
reparos e ao mercado “faça você mesmo”

A parceria com o Grupo Martins, um dos maiores do segmento atacadista-distribuidor
brasileiro, foi estabelecida há cerca de seis anos e é fundamental para a pulverização dos
produtos do Grupo Amazonas em todo o Brasil.
Por meio do distribuidor, chegam aos pequenos e médios varejistas de material de construção
diversos itens do Grupo Amazonas, entre eles, cola de contato, cola vinil, espuma expansiva,
Veda Calha Plus, linha híbrida Fixa Tudo, Sela Trinca, cola Duralit Híbrida, silicone, selante de
PU e cola adesivo PVC.
Com o objetivo de suprir a demanda dos clientes do Grupo Martins, sobretudo dos pequenos
e médios varejistas de material de construção, o Grupo Amazonas passou a oferecer dois
novos produtos em embalagens blister: Fixa Tudo 85g e Duralit 20g, itens com ótima
aceitação pelos consumidores e na quantidade certa para pequenos reparos.
Os novos produtos passaram a ser oferecidos para toda a rede de clientes do Grupo Martins –
formada por mais de 350 mil varejistas em todo o Brasil – e as vendas ocorrem por meio de
representantes, jornal de ofertas e vendas on-line.
“O Martins é um excelente parceiro comercial. Com mais de 60 anos de atuação no mercado,
o grupo é referência nacional quando o assunto é a distribuição atacadista no Brasil. Nosso
objetivo é fortalecer cada vez mais essa parceria com a oferta de produtos competitivos, com
alta qualidade e que se enquadrem no perfil dos clientes deste grande distribuidor”, destaca o
gerente de Negócio da área de Construção do Grupo Amazonas, Matheus Giolo Romeiro.

Embalagem certeira para pequenos reparos
As novidades do Grupo Amazonas no portfólio de produtos da rede Martins atendem pequenas,
médias e grandes revendas; profissionais que utilizam os produtos para garantir a qualidade
de seus serviços e também os “hobbystas” ou adeptos ao “faça você mesmo”, que usam os
produtos para pequenos reparos em casa.
Além da área de construção, os produtos em embalagem blister de 20 gramas e 85 gramas
atendem os segmentos alimentício, sapateiro e de artesanato. “Devido à variedade de
aplicação, os produtos conseguem atender às demandas de diversos públicos e, por isso,
estamos investindo também na ampliação dos canais de vendas. Temos projetos para
aumentar a presença no segmento alimentício e em lojas de conveniência”, explica o gerente
de negócio da área de construção do Grupo Amazonas.

Com alto poder de colagem e aderência, a Linha MS Fixa Tudo foi desenvolvida para colar,
selar e vedar os mais diversos substratos, tais como metal, telhas, vidros, pedras, calhas,
cerâmicas, mármore, madeiras, azulejos e concretos. O produto não escorre e pode ser usado
em áreas internas ou externas e até debaixo d’água.
Com estas características, o Fixa Tudo atende desde colagens mais específicas, como o reparo
de piscinas, rufos ou telhados até as necessidades mais simples de fixação, como acessórios
sanitários sobre o azulejo, espelhos, objetos decorativos nas paredes, entre tantas outras
possibilidades. As versões MS 35, Fixa Espelho, Fixa Cuba e Fixa Tudo estão disponíveis em
cartuchos de 400 gramas e na nova embalagem blister, com 85 gramas.
Já o Duralit 2 em 1 Cola Incolor Híbrida, também disponível em embalagem blister, com
20 gramas, traz a tecnologia inovadora monocomponente - que substitui a necessidade de
mistura do epóxi bicomponente. Pronto para o uso, transparente e inodoro, oferece fácil
aplicação, resistência inicial em 15 minutos e aceita pintura. Não há mistura, não há sujeira,
muito menos perda de tempo. Basta abrir a embalagem e o consumidor tem o produto pronto
para uso em metal, telhas, vidros, pedras, calhas, cerâmicas, mármore, madeiras, azulejos e
concretos.

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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