
  
 
 
Media Contacts:  Peter Gavigan     Sophia Dilberakis  
   Tekni-Plex     SD Communications 
   +1 (908) 720-5391    +1 (312) 813-0113 
   Peter.Gavigan@tekni-plex.com   sophiad@att.net  

 

A Tekni-Plex adquire Geraldiscos fabricante de Selos de Indução e Discos de 
Vedação da América do Sul 

Wayne, Pa. (10 de julho de 2019) - Uma subsidiária da Tekni-Plex comprou a fabricante brasileira 
de selos de indução e discos de vedação, Geraldiscos, que fará parte do negócio Tri-Seal da 
Tekni-Plex. 

Sediada em Santana de Parnaiba, um município de São Paulo, a Geraldiscos é conhecida por 
fabricar selos de indução inovadores e discos de vedações para uma grande variedade de tipos 
de frascos, incluindo PP, PE, PEAD, PVC, PET e vidro. Soluções de fechamento são fornecidas 
para segmentos de mercado, como alimentos, bebidas, cuidados pessoais, saúde, agricultura, 
produtos químicos e outros. A Geraldiscos também é conhecida por suas práticas de fabricação 
sustentáveis, incluindo o uso de materiais de conteúdo reciclado. 

“Continuamos a impulsionar nossa estratégia, aumentando nossos negócios de forma orgânica 
e por meio de fusões e aquisições. Especificamente, a Geraldiscos nos permite expandir nossa 
presença geográfica na América do Sul para suportar o grande mercado de selos e vedações 
brasileiro e nossos clientes multinacionais. Acompanhamos a empresa por um longo período de 
tempo e sempre nos interessamos por seus produtos inovadores de alta qualidade, excelente 
capacidade de fabricação, além de uma equipe administrativa muito forte ”, disse Paul Young, 
presidente e diretor executivo da Tekni- Plex. 

A aquisição adiciona 140 funcionários experientes à equipe global de 3.000 da Tekni-Plex. 
Gabriel Sahyao Leal Dos Santos, General Manager da Geraldiscos, continuará supervisionando 
a operação. A instalação de produção verticalmente integrada da empresa também é certificada 
pela ISO 9001: 2015, 14001 e 22000 FSSC para garantir que os clientes recebam produtos que 
atendam aos exigentes padrões de qualidade. 

A Geraldiscos é a décima terceira aquisição que a Tekni-Plex fez nos últimos cinco anos, 
apoiando sua estratégia de ampliar seus negócios através de aquisições transformadoras e 
complementos estratégicos. 

Sobre Geraldiscos 
A Geraldiscos foi criada em 1964 pela família Leal dos Santos. A empresa cresceu nas últimas 
cinco décadas e transformou-se em um fornecedor conhecido de discos de vedação e selos de 
indução para o mercado de alimentos, produtos químicos, assistência médica automotiva, etc. 
da América do Sul. Para maiores informações: www.geraldiscos.com.br. 
 
Sobre a Tekni-Plex, Inc. 
A Tekni-Plex é uma empresa globalmente integrada, focada no desenvolvimento e fabricação de 
produtos para uma ampla variedade de mercados finais, incluindo produtos médicos, 
farmacêuticos, alimentos, bebidas, cuidados pessoais, domésticos e industriais. A Tekni-Plex 
está sediada em Wayne, PA, e opera fábricas em nove países do mundo para atender às 
necessidades de seus clientes globais. Para mais informações, visite www.tekni-plex.com. 
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