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Sanchez, da TCP Latam, descarta a possibilidade de venda ou busca de sócio

17/10/2017 - 05:00

Electro Plastic muda gestão para se reeguer

Por Stella Fontes

Tradicional fornecedora de filmes e lonas plásticas para uso agrícola e de embalagens para grandes companhias de
alimentos, a Electro Plastic luta para se reerguer. Com a aposentadoria de seu fundador, o empresário Israel Sverner, a
crise econômica no país e o investimento milionário para transferência das operações industriais de São Paulo para Minas
Gerais, os negócios foram castigados e encolheram. Agora, o foco está em reorganizar a operação e profissionalizar a gestão
para voltar a crescer.

Fundada em 1956, a Electro Plastic chegou a ser líder nacional no mercado doméstico de embalagens flexíveis. Seu
fundador foi o primeiro presidente da Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (Abief) e um
dos idealizadores da entidade, que iniciou as atividades em 1977 e hoje reúne 113 empresas de todo o país.

Para executar a transição, a Electro Plastic recorreu à assessoria da TCP Latam, que assumiu a gestão interina do negócio.
"O foco da família é: há um problema operacional e de sucessão. Vamos resolver isso e levantar a companhia", disse o
principal executivo da TCP Latam, Wilbert Sanchez, descartando a possibilidade de venda ou busca de um investidor para
equacionar a situação da empresa.

Segundo Sanchez, que assumiu o comando da Electro Plastic nessa fase, não há plano de venda neste momento. Com
receita de R$ 250 milhões atualmente - nos tempos áureos, as receitas eram 30% maiores -, a empresa transferiu de São
Paulo para Varginha (MG) as instalações industriais por limitações para expansão da produção.

Com investimento de R$ 55 milhões, a nova fábrica já está em operação. Mas, por causa da mudança, a empresa ficou três
meses sem faturar e teve de dispensar 85% de seus funcionários em São Paulo. Hoje, são 370 empregados no total.

A meta é crescer 30% no ano que vem, voltando ao tamanho que a empresa familiar tinha antes da crise

A execução do plano de expansão, em um momento de recessão econômica que fez tombar outros transformadores
plásticos, acabou fragilizando as finanças da Electro Plastic. Na gestão, Sverner, de 83 anos, já estava a caminho de se
aposentar e não houve entre os herdeiros um candidato à sucessão.

Conforme Sanchez, não há prazo pré-estabelecido para encerramento da reestruturação da empresa. O objetivo é, a partir
da marca forte nos segmentos em que atua e do foco em qualidade que possibilita a cobrança de prêmio nos preços,
restabelecer a saúde financeira com aumento das exportações e recuperação de participação de mercado no país.

Hoje a Electro Plastic conta com 18 máquinas de extrusão, com capacidade para 5 mil toneladas por mês. É uma empresa
de médio porte frente à produção de mais de 10 mil toneladas das grandes do setor. Além da presença no mercado
doméstico, a companhia exporta para países da América do Sul, Europa, África e para os Estados Unidos. Hoje, o mercado

http://www.valor.com.br/sites/default/files/imagecache/media_library_560/gn/17/10/foto17emp-101-electro-b4.jpg


12/06/2018 Electro Plastic muda gestão para se reeguer

http://www.valor.com.br/imprimir/noticia_impresso/5158034 2/2

externo representa 8% do faturamento, mas a meta é ampliar essa fatia.

Do total produzido, cerca de 80% é fornecido a outras empresas e 20% é vendido ao consumidor final, sob a forma de sacos
para acondicionar alimentos ou de lixo. Com mais de mil clientes cadastrados, é fornecedora de empresas como Bauducco,
Pepsico, Panco, Piraquê, Café Pelé e Ajinomoto. A meta, conforme Sanchez, é crescer 30% no ano que vem, voltando ao
tamanho que a empresa tinha antes da crise.


