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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Caro cliente e amigo, 

 

A Polysom Comércio e Indústria de Plásticos LTDA. vem por meio dessa mensagem 

esclarecer algumas informações importantes sobre os recentes atrasos ocorridos no 

cronograma das entregas. 

Em razão da falta de novas fábricas e da crise que se abateu sobre as que vinham prensando 

vinil, a Polysom se viu na missão de concentrar a produção de vinil no Brasil ao mesmo 

tempo em que, surpreendentemente, a demanda pelo produto aumentava exponencialmente, 

apesar da pandemia – fenômeno observado em todas as 65 fábricas existentes no mundo.  

Clientes antes hesitantes em aumentar as quantidades encomendadas por título concluíram, 

ao revisar seus planos de negócios, que quantidades maiores teriam consumo certo.  

Simultaneamente, a capacidade de produção da Polysom, elevada ao pico máximo com a 

ausência de outras fábricas, passou a ser colocada à prova no exato momento em que 

apareceram inúmeros percalços na obtenção de matérias primas – detalhe que atinge toda 

a indústria mundial, não só de vinil, mas de automóveis, eletrodomésticos, químicos e 

fármacos, entre outros. 

É nesse cenário que a Polysom vem passando por seguidas crises de fornecimento dos 

materiais fundamentais da produção, de acetatos a níquel metal, de embalagens a PVC. 

Algumas dessas dificuldades foram vencidas, mas sempre causando indesejáveis atrasos. 

No momento, uma provável contaminação nos banhos de galvanoplastia – etapa básica da 

produção – vem causando instabilidade nas peças metálicas e impossibilitando a 

prensagem. Todos os esforços estão sendo feitos para que se diagnostique e se resolva o 

problema, inclusive com a elaboração de um novo banho, mas sua complexidade é tamanha 

que nos impede de estabelecer uma previsão para a correção. 

 

Certos de sua compreensão e entendendo que esse não é o cenário ideal, nos colocamos à 

sua inteira disposição para qualquer outro esclarecimento. 

 


