
Empresa do Sul do Brasil deve produzir até 50 mil máscaras  
 

Indata já fez a doação de aproximadamente 2.800 peças. A associada da 
ABIMAQ trabalha para fabricar mais nos próximos meses 

 

Até 50 mil equipamentos de proteção individual (EPI’s), popularmente 
conhecidos como face shields. Essa é a estimativa de produção da Indata para os 
próximos meses. Atuante na fabricação de máquinas para blister, encartelados e 
embalagens, a empresa associada à ABIMAQ é mais uma que utiliza de seu 
conhecimento e ramo de atuação para se unir à luta da indústria contra a 
disseminação do novo coronavírus.  
 

A empresa deu início à produção dos equipamentos logo que a situação de 
contaminação por conta do coronavírus começou a se agravar. 
Aproximadamente 2.800 peças já foram produzidas e doadas a hospitais e 
centros de atendimento do Sul do Brasil, onde a Indata está localizada. Quem 
conta é o diretor presidente, Fernando Caretti. Ele ressalta que outros três mil 
estão quase finalizados. 
 

“Como nós mexemos com plástico, esse material é a matéria prima principal para 
o uso das nossas máquinas, foi fácil desenvolver o protótipo das máscaras e 
começar a produzir”, explica Fernando. Os protetores face shields são usados 
principalmente por pessoas que trabalham na área da saúde, como por exemplo, 
médicos, enfermeiros, auxiliares e fisioterapeutas. São utilizados para proteção 
da área facial e membranas mucosas dos olhos, nariz e boca, contra gotículas, 
sprays e respingos de fluidos corporais.  
 

O próximo passo da Indata é fazer uma arrecadação virtual de recursos para que 
a empresa consiga comprar mais matéria prima e continuar a produção dos 
equipamentos. Caso os recursos não cheguem, a ideia de Fernando é, então, 
vender as peças a preço de  custo. O valor que ele imagina cobrar é de 
aproximadamente R$ 10 por cada face shield. “Esse não é o momento de pensar 
em lucro. Sobreviver a esse tempo de pandemia é a prioridade, e nós da indústria 
temos que ajudar a sociedade a passar por isso”, diz o diretor presidente. Ele 
prevê que a Indata fabrique, nos próximos meses, até 50 mil face shields. 
 

TMT Tanques 

Na região central do Brasil, a TMT Tanques está se mobilizando de maneira muito 
semelhante. A fabricante de tanques metálicos destinados à armazenagem de 
combustíveis está envolvida na produção, compra e doação de equipamentos de 
proteção individual para hospitais e casas de saúde. 
 

Em uma primeira fase, a empresa fez a doação de todo seu estoque de máscaras 
N95 e macacões descartáveis. Depois, decidiu comprar mais máscaras, viseiras e 
óculos para doar a profissionais da saúde. Atualmente, a empresa produz 



manualmente as máscaras em TNT. A diretora comercial da empresa, Isabela 
Soares, estima que até 10 mil equipamentos sejam doados pela fabricante. 
 
Sobre a ABIMAQ  
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) foi fundada em 
1937, com o objetivo de atuar em favor do fortalecimento da indústria nacional, mobilizando o 
setor, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a 
cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de 
tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial. Mais informações: 
http://www.abimaq.org.br. 
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