
Semana tem ainda oferta de 
imóveis diversos, inclusive prédio 
residencial e sítio, equipamentos, 
contêineres e veículos multimarcas

SOLUÇÕES ANTIVIRAIS
REDUZEM CONTÁGIO DA COVID

JOÃO EMÍLIO
Equipamentos, 

máquinas 
e veículosNEGÓCIOS&LEILÕES

Produtos à base de íons de cobre e de plástico filme são capazes de 
inativar 99,9% do coronavírus em todos os tipos de superfícies 

“O revestimento não 
exige manutenção. 
Uma vez aplicado, 
o biocobre não tem 
prazo de validade 
e, mesmo com a 
oxidação, não perde 
sua eficácia com o 
passar do tempo”
FELIPE KAVALESKI

CEO da Biocobre

Piano de armário francês: quem dá mais?

surgiu na pandemia. O plás-
tico filme AlpFilm Protect, 
desenvolvido em 2014, já 
era vendido no mercado 
como solução fungicida e 
bactericida, mas passou 
por uma nova rodada de 
testes e formulação, no ano 
passado, para que fossem 
adicionadas propriedades 
antivirais ao produto. 

— O material já ofere-
cia uma barreira de prote-
ção para a conservação de 
alimentos e outros produ-
tos embalados, graças à 
presença de micropartí-
culas de prata. Alteramos 
a formulação e atestamos 
a capacidade de inativação 
do coronavírus também — 
conta Alessandra Zambaldi, 
diretora de Marketing e 
Comércio Exterior. 

Segundo ela, a análise 
apontou que o plástico 
filme apresenta hoje respos-
tas que chegam a 79,9% de 
inativação do Sars-Cov-2 
nos primeiros três minu-
tos, e a 99,99% de eficácia 
em até 15 minutos. A conclu-
são dos testes aconteceu em 
setembro de 2020, quando 
a empresa teve o aval para 
comercializar o produto 
com esse apelo. 

O  A lpF i l m  P rote c t 
é vendido para bares e 
restaurantes, onde é usado 
também para cobrir mesas, 
balcões, máquinas de paga-
mento e cardápios físi-
cos. Segundo a diretora, o 
produto foi responsável pelo 
aumento de 10% do fatura-
mento da empresa em 2020. 

— O AlpFilm Protect 
responde hoje por 60% de 
nossas vendas, tanto no 
mercado brasileiro como na 
Europa e América Latina — 
informa Alessandra. 

N a tentativa de reduzir 
o contágio da Covid-

19, há empresas e startups 
se dedicando a desenhar 
produtos que possam ser 
somados ao tripé ‘máscara, 
distanciamento e álcool em 
gel’, para reforçar a proteção 
das pessoas. Além da cria-
tividade e do uso da tecno-
logia, as soluções apostam 
na propriedade antiviral de 
alguns materiais, como o 
revestimento adesivo à base 
de íons de cobre e o plástico 
f ilme A lpFilm Protect, 
desenvolvido em 2014. 

Em fevereiro do ano 
passado, o empresá r io 
Felipe Kavaleski entendeu o 
tamanho do problema que 
se avizinhava, mas também 
enxergou a oportunidade de 
negócio que poderia ter em 
mãos. Ele investiu R$ 200 mil 
na compra de matéria-prima 
e no desenvolvimento de 
pesquisas e testes de uma 
película adesiva feita à base de 
cobre, para criar a Biocobre. O 
revestimento adesivo à base 
de íons de cobre tem proprie-
dade antimicrobiana e é capaz 
de inativar 99,9% dos fungos, 
bactérias e vírus, incluindo o 
Sars-CoV-2, em poucos minu-
tos, segundo Felipe. 

O produto pode ser aplicado 
em quase todos os tipos de 
superfície, mas seu uso é mais 
frequente em maçanetas, 
corrimãos e botões de eleva-
dor, lugares onde o toque das 
mãos é frequente e, portanto, 
uma ameaça à proliferação do 
vírus. Mas também há casos 
de clientes que decidem apli-
car em objetos variados, como 
canetas e chaves. 

Os testes com o produto 
começaram em março do 
ano passado e se esten-
deram até julho. Nesse 

período, Felipe pensou em 
maneiras de torná-lo mais 
atrativo no mercado, pois 
dois pontos se apresenta-
vam como entraves para 
a aceitação do produto: 
o custo alto e a cor aver-
melhada do material, que 
poderia interferir na esté-
tica dos ambientes. 

— Com relação à colora-
ção, investimos em campa-
nhas de marketing, para 
reforçar a ideia de que o 
produto é esteticamente 
interessante e pode tornar o 
ambiente até mais elegante. 
Já os custos foram reduzi-
dos com a implementação 
do processo de raspagem do 
material, que possibilitou 
um produto com camada 
fina e fácil de manusear — 
explica o empresário. 

Em agosto, depois da 
aprovação dos testes, a 

329,90. Já um par de película 
adesiva para maçanetas, R$ 
99; e um metro de corrimão 
fica em R$ 299. O empresário 
acredita que ainda há muito 
espaço para crescer. Para ele, 
a pandemia trará mudanças 
estruturais no comporta-
mento das pessoas. 

— O cuidado com a 
prevenção e a higienização 
vai perdurar mesmo após a 
vacina. O revestimento não 
exige manutenção. Uma vez 
aplicado, o biocobre não tem 
prazo de validade e, mesmo 
com a oxidação, não perde 
sua eficácia com o passar do 
tempo — ressalta Felipe. 

BARREIRA DE PROTEÇÃO
Especializada na produção 
e distribuição de emba-
lagens plásticas, Alpfilm 
adaptou seu portfólio para 
atender à demanda que 

Biocobre iniciou as vendas 
para todo o Brasil. Até 
o início de março, já haviam 
sido  c ome rc i a l i z a do s 
20 mil metros de revesti-
mentos, para aplicação em 
hospitais, condomínios, 
hotéis, restaurantes, escri-
tórios, transporte público e 
também em ambientes resi-
denciais. A sede da empresa 
fica em São Paulo, mas há 
representantes de vendas 
no Rio, onde há demanda 
mais forte em condomínios 
e no comércio. 

Felipe não abre o fatu-
ramento, mas diz que o 
investimento inicial já foi 
recuperado. O valor que a 
empresa cobra para apli-
cação do produto varia de 
acordo com o tamanho e a 
destinação. Um conjunto 
de 30 botoeiras para eleva-
dor, por exemplo, custa R$ 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAB.GLOBO.COM

A oferta on-line de um 
prédio residencial com 

três pavimentos de 240 
metros quadrados cada, 
com acessórios, instala-
ções e demais benfeitorias, 
abre a agenda da semana 
hoje, às 12h, sob a batuta 
de Paulo Botelho. O imóvel 
tem duas garagens no 
térreo, uma residência de 
três quartos no segundo 
pavimento e um galpão 
em construção no terceiro 
(R$ 412,3 mil). No mesmo 
hor á r io,  ele  a pr e g o a 
também um sítio com 5 
mil metros quadrados e 
três galpões, em Macaé 
(R$ 1,25 milhão).

Amanhã, às 13h30, oferta 
apartamento em Ipanema 

(R$ 7 milhões); na quinta, 
às 13h, bate o martelo para 
loja em Barra Mansa (R$ 50 
mil); e na sexta-feira, às 10h, 
para uma casa em Angra dos 
Reis (R$ 75 mil).

Ainda hoje, quarta e quin-
ta-feira, sempre às 14h, 
Rogério Menezes comanda 
seus tradicionais leilões de 
veículos de seguradoras, 
bancos e financeiras, ofer-
tando centenas de unidades 
multimarcas.

Também amanhã, às 14h, 
Murilo Chaves oferta empi-
lhadeira e esteira rolante 
elétricas, equipamentos 
de refrigeração estrutura 
para galpão portátil, além 
de computadores e outros 
itens de informática.

Na terça-feira, de 11h às 
12h, Leonardo Schulmann 
bate o martelo on-line 
para apartamento em Vila 
Valqueire (R$ 480 mil), e de 
11h10 às 12h10, para apar-
tamento em Jacarepaguá, 
com uma vaga de garagem 
(R$ 360 mil). Na quinta, 
de 13h10 às 13h50, apregoa 
apartamento em Rocha 
Miranda (R$ 87,5 mil).

Ainda na quarta-feira, 
às 14h, De Paula apregoa 
on-line um piano de armá-
rio francês, marca A. Guillot 
(R$ 4,5 mil), pela melhor 
oferta a partir de R$ 4,5 mil; 
às 14h30, oferta três contai-
ners moduláveis da marca 
NHJ (R$ 5 mil); e às 15h30, 
90 cadeiras (R$ 3,6 mil). 
Todos os bens serão vendi-
dos pela melhor oferta a 
partir do valor de avaliação.

Ao longo da semana, 
Roberto Haddad e Horácio 
Ernani estarão em captação 
de peças para seus próxi-
mos leilões, com datas a 
serem definidas.

Proteção. O revestimento adesivo de íons de cobre para um conjunto de 30 botoeiras para elevador custa R$ 329,90
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Oportunidade.
O instrumento musical 
da marca A. Guillot vai a 
pregão pela melhor oferta
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