Press Release glassglobal Group:

A glassglobal vem por este meio apresentar a versão mais
recente do seu estudo de mercado online, referente à indústria
internacional do vidro. Através deste, podem ser encontradas as
informações mais precisas acerca dos diversos tipos de vidro e
as suas finalidades, nomeadamente, vidro plano, vidro para
fabrico de recipientes e louças. Todo este conteúdo pode ser
consultado em plants.glassglobal.com.
Düsseldorf, 23.01.2017

Encontre fabricantes de vidro num instante
www.glassglobal.com é conhecido por ser o maior portal de informação sobre vidro do mercado no
panorama internacional. É possível aceder a diversas categorias de interesse, como diretório de
empresas, notícias, projetos, vendas e mercado de trabalho, mapas, etc. A empresa é liderada por
engenheiros com vasta experiência em diferentes áreas de aplicação, e através dos seus
conhecimentos, tanto a nível técnico como de mercado, têm um passado notável na criação de estudos
personalizados.
A glassglobal associou os seus conhecimentos técnico-práticos (know-how) e de mercado e os
converteu num estudo online: plants.glassglobal.com. Ele tem como funcionalidade fornecer o
máximo de informação acerca de fabricantes de vidro a nível mundial.

Fig.1: Screenshot plants.glassglobal.com
Fig. 2: Fábricas de vidro existentes na Europa (Ícones)

PARA FORNECEDORES, VENDEDORES E FABRICANTES
Existem três questões predominantes com que os fornecedores dos fabricantes de vidro, vendedores
e os próprios fabricantes se deparam. É necessário saber que fabricante está a fazer o quê, quanto e
para quando. O objetivo de plants.glassglobal.com é, precisamente, fornecer a resposta a todas essas
questões.
Uma das principais funcionalidades desta ferramenta é a existência de um filtro de pequisa que
permite selecionar um determinado grupo de fabricantes, conforme as preferências do utilizador.
Neste filtro, podem ser alteradas categorias como os tipos de fornalha, capacidade de produção, tipo
de vidro, cor do vidro, região e país e empresa.
O utilizador seleciona as categorias mais relevantes para a sua pesquisa e de seguida é lhe apresentado
uma lista de resultados. Todas as empresas obtidas nesta pesquisa podem ser selecionadas de modo
a obter-se toda a informação respetiva, como o nome da empresa, morada, informações de contacto,
número e capacidade de produção das fornalhas ou produtos.
O feedback de todos os primeiros utilizadores tem sido bastante positivo, por exemplo:
“É de facto um ótimo estudo. Parabéns à glassglobal.’’
“Superou as minhas expectativas!”
“A quantidade e qualidade de informação que é possível consultar neste portal é fenomenal.”
O site baseia-se em diferentes bases de dados, sendo estas atualizadas regularmente:
1. Nome de fabricantes, as suas localizações, fornalhas, capacidade de produção, produtos, cores
de vidro produzidas e ano de construção das fornalhas.
2. Dados de sondagens efetuadas, como a população abrangida, taxa de empregabilidade e
desemprego, PIB, RNB relativamente aos países produtores de vidro desde 1995 e com
expectativas até 2020.
3. Dados de importação e exportação em massa e custo das mesmas.
4. Investimentos (planeamento de novas sedes para produção de vidro, investimentos e
reparações).
MAPA MUNDO INTERATIVO COM TODAS AS SEDES RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO DE VIDRO
Todas as sedes de produção de vidro nesta ferramenta são programadas e exibidas em graus de
latitude e longitude. Outra funcionalidade interessante é um mapa sincronizado com a base de dados,
permitindo disponibilizar todas as empresas relacionadas com o setor do vidro a nível mundial. Para
se obter uma pesquisa mais específica, existe a possibilidade de exibir as empresas uma a uma ou em
aglomerados. Pode-se fazer uma ampliação para obtermos resultados de empresas existentes numa
determinada região, e ainda é disponibilizada uma lista para se efetuar a seleção de países
pretendidos. Clicando num determinado país, o mapa exibe imediatamente uma ampliação do mesmo,
assim como todas as empresas do setor do vidro (representadas por ícones) nele existentes. Através
de um simples clique no ícone desejado, o utilizador é direcionado para o perfil da empresa, contendo
a mesma informação da lista de resultados que o filtro mencionado acima disponibilizou.

OUTRAS FUNÇÕES
Tanto os fornecedores da indústria do vidro como os fabricantes, consultores, entre outros, podem
fazer parte deste portal e ter acesso a toda a informação individualmente, dependendo das
especificações dos utilizadores. É possível aceder a diversos projetos, com informações de
planeamento de novas sedes, as localizações, investimentos e reparações.

Fig. 3: Projetos existentes de fábricas de vidro a nível mundial
PARA FABRICANTES E INVESTIDORES
Os dados obtidos relativamente à produção de vidro, à sua importação e exportação e do público-alvo,
vêm fornecer a informação necessária para se efetuarem cálculos como a demanda de vidro em cada
país, per capita, ontem, hoje e amanhã. Através de uma comparação com a capacidade de produção
de vidro atual, é possível ter noção do impacto que o aumento da capacidade de produção e o
estabelecimento de novas sedes irá ter no futuro. Este tipo de informação é usualmente aproveitado
pelos fabricantes de vidro para fins de análise de competitividade no mercado.

Fig. 4: Perspetiva de comercialização de vidro para recipientes na Alemanha até 2020
Fig. 5: Produção/Exportação/Importação/Demanda de vidro plano incolor até 2015

A DESENVOLVER
O nosso objetivo passa sempre por satisfazer os utilizadores, de modo a que estes obtenham, em
qualquer altura, a informação que pretendem, com a melhor qualidade e eficiência possível. Desta
forma, há ainda outras funcionalidades que estão em desenvolvimento:
 Permitir uma ligação com coordenadas GPS ao filtro de pesquisa, para que seja possível a
apresentação de uma lista de resultados com empresas em redor do utilizador - função
“Around-Me”.
 Ferramenta de fácil correspondência, que permite a elaboração de e-mails, modelos de carta
e fax, SMS, notas de aviso e opção de enviar arquivos.
 Elaboração de uma versão offline personalizada para a base de dados dos fabricantes de vidro,
empresas e informações.
SÍNTESE
Todas as informações técnicas, estudos de mercado, informações sobre diversos projetos e bases de
dados de fabricantes de vidros, podem ser consultados em plants.glassglobal.com.

Os nossos especialistas em vidro estão à sua disposição para qualquer tipo de esclarecimento
sobre o estudo. Faça o seu agendamento através de:
Telefone: +49 211 2807330 ou sales@glassglobal.com.

