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SCHOTT fortalece presença na América do Sul 

Com aquisição das produtoras argentinas de 
embalagens farmacêuticas Medical Glass e Diesca, 
liderança de mercado é ampliada; previsão de 
crescimento é de 9,9% ao ano até 2013 

Mainz (Alemanha) / Buenos Aires (Argentina), Julho de 
2009 – A SCHOTT Pharmaceutical Packaging acaba de 

expandir seus negócios na América do Sul, com a 
aquisição das operações da Medical Glass S.A. e da 
Diesca S.A., ambas fabricantes de embalagens primárias 
para a indústria farmacêutica Argentina. 

Com isso, a SCHOTT Pharmaceutical Packaging aumentará 
sua posição como principal fornecedor para a indústria 
farmacêutica na América do Sul, dando conseqüente 
continuidade ao seu crescimento global e liderança em termos 
de qualidade. 

Sediada em Ramos Mejía, Buenos Aires, a Medical Glass S.A. 
produz ampolas e frascos e é líder no mercado Argentino. A 
DIESCA S.A., também sediada em Buenos Aires, concentra-se 
na produção de ampolas. 

Há muito tempo, a SCHOTT fornece o tubo de vidro especial 
"Fiolax" de alta qualidade à Diesca S.A.,para a produção de 
ampolas. 
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Com a realização dessa fusão, as duas empresas passam a 
operar com o nome SCHOTT Envases Argentina S.A. e 
mantêm todos os colaboradores. 

"Com este passo conquistamos o importante mercado 
argentino, que está em franco crescimento", avalia Juergen 
Buhr, diretor da SCHOTT Pharmaceutical Packaging na 
América do Sul. "Ao mesmo tempo, este negócio nos abre 
oportunidades em outros mercados do continente". 

A experiência no mercado local e o acesso aos clientes, 
combinados ao superior know-how tecnológico, faz da 
SCHOTT um forte parceiro da indústria farmacêutica na 
Argentina. 

Crescimento de 9,9% ao ano até 2013

A embalagem primária é decisiva para a indústria 
farmacêutica. O objetivo é proteger os medicamentos contra 
contaminações, radiação UV e umidade durante o transporte e 
armazenamento. Por isso, requer resistência química 
homogênea, qualidade e pureza na transformação para 
preservar a eficácia e a segurança dos produtos farmacêuticos 
no longo prazo.

De acordo com estudo realizado pela Espicom Business 
Intelligence, em junho 2008, o volume de vendas de produtos 
farmacêuticos na América Central e do Sul é estimado em 50 
bilhões de dólares. Até 2013 prevê-se um crescimento médio 
de mercado equivalente a 9,9% ao ano. Com 12% de 
participação, a Argentina é o terceiro mercado de vendas, 
depois de Brasil e México. 
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Número de caracteres: 2.407 (com espaços) 

Outras informações: http://www.schott.com/pharmaceutical_systems

SCHOTT Pharmaceutical Packaging e SCHOTT AG 

SCHOTT Pharmaceutical Packaging é um dos principais produtores 
mundiais de embalagem parenteral para a indústria farmacêutica. Mais de 
500 linhas de produção em 12 fábricas em todo o mundo produzem algo 
em torno de 7 bilhões de seringas, frascos, ampolas, carpules e itens 
especiais a partir de tubos de vidro ou polímero. Excelentes matérias-
primas, profundo conhecimento dos processos, a mais moderna tecnologia 
e constante pesquisa e desenvolvimento possibilitam soluções inovadoras 
para produtos que satisfazem as altas exigências dos clientes. A nossa 
presença mundial exige flexibilidade, confiabilidade e segurança para os 
nossos parceiros. As fábricas da SCHOTT Pharmaceutical Packaging 
operam em ambiente GMP e seus produtos cumprem as normas 
internacionais EP, USP e JP. 

SCHOTT é um grupo de tecnologia internacional cuja essência é a 
melhoria das condições de vida e de trabalho das pessoas, através de 
soluções competentes em materiais especiais, componentes e sistemas 
há 125 anos. As principais áreas de atuação são a indústria de aplicações 
domésticas, farmacêutica, energia solar, eletrônica, óptico e indústria 
automotiva. O Grupo SCHOTT está próximo de seus clientes com 
companhias de produção e vendas em todos os principais mercados. O 
Grupo tem hoje cerca de 17.300 colaboradores, e gerou vendas mundiais 
de aproximadamente 2,2 bilhões de euros no ano fiscal 2007/2008. As 
expertises tecnológicas e econômicas da companhia estão estreitamente 
ligadas à sua responsabilidade social e com o meio ambiente. A SCHOTT 
AG é afiliada da Fundação Carl Zeiss.

Link para baixar arquivo ZIP contém o motivo em qualidade de impressão: 
adicionar link: http://www.schott-
pictures.net//ng/downloadArchive/NGhMRswioSxXasGXpo99TrH5400iyFSr/
SCHOTTPICTURES_07_06_2009.zip

Mais notícias sobre as imagens download em: www.schott-pictures.net
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Contacto:

SCHOTT AG
Matthias Reinig 
PR Manager 
Corporate Public Relations
Teléfono: +49 (0) 6131 / 66-4094 
Fax +49 (0) 6131 / 66-4041
E-Mail: matthias.reinig@schott.com
Internet www.schott.com

SCHOTT forma vitrum ag
Christa Fritschi
Marketing
Teléfono:   +41 (0) 71 274 1602
Fax +41 (0) 71 274 4244
E-Mail: christa.fritschi@schott.com
Internet: www.schott.com/pharmaceutical_systems


