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SOBRE NÓS
LÍDER
Somos um grupo farmacêutico
dedicado a proporcionar
inovação, saúde e nutrição.

Em tecnologias avançadas
associadas à cápsula softgel.

DISTRIBUIÇÃO
GLOBAL
através do negócio b2b
que atinge mais do que
50 países.

TRABALHAMOS
DE MÃOS DADAS
com nossos clientes,
pensando B2C e Atuando
B2B.
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EMPREGAMOS

+220

para mais de 5.000 pessoas
em 13 países da América
Latina.

NOSSA
INTEGRAÇÃO
VERTICAL
nos permite oferecer
soluções integrais em toda a
cadeia de valor.

Cientistas e pesquisadores
da nossa equipe de P&D.

EXTENSA
EXPERIÊNCIA
CIENTÍFICA
com mais de 500
formulações e 50 novos
lançamentos por ano.

8 ANDARES
de tecnologias avançadas
associadas à Gelatin
Softgels.

UMA FORTE E LONGA
HISTÓRIA DA INOVAÇÃO

Uma história de mais de 43 anos...

1977
Tudo começou em 1977.
como uma empresa de
encapsulamento de
commodities

43 anos depois

Nos tornamos um grupo farmacêutico nos negócios B2C
com presença em 13 países e em B2B com presença em
mais de 50 países.

Nosso DNA está focado
em inovação.

…Sempre impulsionado pela Inovação
Somos um dos
maiores fabricantes
de softgels de
gelatina do mundo.
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Desenvolvemos tecnologias
inovadoras e patenteadas,
como UnigelTM,
VersagelsTM,
G-tabsTM & Gummygels

Nossas plantas são
certificado pelos
órgãos reguladores
mais importantes do
mundo.

Fabricamos e desenvolvemos
produtos farmacêuticos de
classe mundial para
multinacionais como GSK,
Sanofi, Teva Bayer, P&G; entre
outros.

Nosso Negócio
B2B
No mundo
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DNA FOCADO EMINOVAÇÃO
Desde nossa fundação, nos tornamos um grupo farmacêutico no negócio
B2C com presença em 15 países e em B2B com presença em mais de 50
países.
Somos o maior fabricante de cápsulas de gelatina
macia da América Latina e entre os 3 melhores em
nível mundial

Desenvolvemos tecnologias inovadoras e patenteadas
como UnigelTM, VersagelsTM, G-tabsTM &
Gummygels
Nossas fábricas são certificadas pelas mais
importantes agências reguladoras do mundo.

Fabricamos e desenvolvemos produtos farmacêuticos
de classe mundial para multinacionais como GSK,
Sanofi, Bayer, Teva; entre outros.

MODELO DE NEGÓCIO
A Softigel® pela Procaps é especializada no desenvolvimento de contratos e serviços de fabricação para
a indústria farmacêutica e global nutracêutica.

É o maior CDMO farmacêutico da América Latina e o TOP 5 mundial no desenvolvimento e fabricação
de produtos de gelatina macia.

Gerar ideias e criar soluções baseadas no conhecimento do cliente
Softigel é um iCDMO
Organização Integral dos
Contratos de Desenvolvimento
e Manufatura
▪
▪
▪
▪
▪

Desenvolvimento
Fabricação
Análise
Regulador
Clínico

1. Necessidade / Percepção
2. Inteligência de Mercado
3. Proposta de Valor
4. Parceiros
5. Satisfação do cliente e do consumidor.

PRESENÇA NO MERCADO

BARRANQUILLA
COLÔMBIA
Procaps Matrix.
Cápsulas gelatinosas
macias e outras formas
farmacêuticas
SAN SALVADOR
EL SALVADOR
Comprimidos e
xaropes

BOGOTÁ,
COLOMBIA
Gummies e
injetáveis

SÃO
PAULO
BRASIL
Softgels

Plantas de
Fabricação

Parceiros
Internacional

Bureaux
Comercial

APROVADO PELAS AGÊNCIAS
REGULADORES LÍDERES MUNDIAIS

A política abrangente do sistema de qualidade faz parte do nosso DNA
competitivo. Temos a estrutura que suporta e atualiza as exigências das entidades
que nos monitoram.

CAPACIDADES
DA P&D DE
CLASSE
MUNDIAL
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P&D DE CLASSE MUNDIAL
A Procaps possui uma profunda expertise científica, com mais de 600 formulações,
desenvolvendo mais de 50 produtos por ano.
As atividades de P&D são focadas no desenvolvimento de novos produtos, penetração no mercado,
avanços em nossas plataformas tecnológicas proprietárias e melhoria do processo de fabricação em
torno de produtos em toda a corporação.
A Procaps possui uma forte combinação de Propriedade Intelectual e diretrizes técnicas para
proteger sua tecnologia e inovação.
A equipe de P&D inclui mais de 5 PhDs e 24 MScs.

A divisão interna de P&D apoia a inovação em novos produtos e soluções de entrega.

SOFTCAPS
BRASIL
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SOBRE NÓS
O Grupo Procaps foi criado há mais de 40 anos na Colômbia e é líder em tecnologias avançadas
relacionadas ao desenvolvimento de cápsulas de gelatina macia. Empregamos mais de 5.000 pessoas em
toda a América Latina e estamos no Brasil desde 1995.

1977, Colômbia

1995, Brasil

2021, Grupo Procaps

Fundação do Grupo
Procaps, com unidade de
encapsulamento

Inauguração da unidade
cápsula softgel em Cotia,
São Paulo.

Presença em mais de 50 países,
desenvolvendo várias formas
farmacêuticas, certificadas pelas
principais agências reguladoras
do mundo.

NOSSO

PROPÓSITO

Ser a melhor solução para nossos parceiros estratégicos
nos mercados onde participamos, unindo o potencial de
nossa tecnologia e relacionamento com o CLIENTE, criar
produtos excepcionais para uma vida mais saudável.

Destaques

SOFTCAPS

30

53

3

Clientes
propios

Marcas

Productos
Propios

Temos presença em 5 dos 10 empresas farmacêuticas no
Brasil,
Provedor exclusivo da CBG para Eurofarma para
suplementos (2º laboratório no Brasil) e Besins

CAPACIDADES DE CÁPSULA
GELATINA MACIA
Fabricação flexível, engarrafamento/bolhas e serialização
Cápsula:
2,4 bilhões de cápsulas / Ano
Utilização:

SÃO PAULO-BRASIL

5

Linhas
Produção

Empacotamento:

140MM
de Blisters
Año

Recipiente:

3.2
MM
Ano

R&D

R&D
4 HPLCs dedicados ao desenvolvimento
Equipe multidisciplinar
Alvo 2 novos produtos (medicamentos) por ano

Principais aspectos regulatórios:
Estudo clínico de novos produtos
Zona de estabilidade 4B

Ativos com DMF
Estudos de degradação forçada e análise
toxicológica de impurezas

PARCEIROS E PRODUTOS*

* Principal

TECNOLOGIAS INOVADORAS
Para cada necessidade do consumidor

A CÁPSULA SOFTGEL
É UMA FORMA FARMACÊUTICA
SUPERIOR
COM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES
Softgel é uma forma farmacêutica sólida, consistindo de filmes de gelatina
contendo um ingrediente ativo líquido ou sólido, protegido por um
revestimento externo elástico, hermeticamente selado.
É também um sistema de dosagem de alta precisão, garantindo a
homogeneidade dos ingredientes. É eficaz para a administração oral de
medicamentos, especialmente aqueles com baixa solubilidade e/ou
permeabilidade (bcs classe II, III e IV(1))
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
softgels
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhora a biodisponibilidade de ingredientes ativos
Aparência física mais atraente
Maior estabilidade
Longa vida útil
Marque cheiros e gostos desagradáveis
Forma farmacêutica preferida pelo consumidor
(mais fácil de engolir do que as formas tradicionais)

Principais aplicações
Nutrição: Suplementos, vitaminas, concentrados e outros produtos naturais.
Farmacêutico: Produtos para qualquer tipo de indicação (OTC e Rx).
Cosméticos: Produtos cosméticos que possuem propriedades medicinais.

TECNOLOGIA UNIGEL™
Agora é possível incorporar outras formas farmacêuticas, como comprimidos, cápsulas,
microgranules ou grânulos em uma única cápsula de softgel.
Unigel ™ (Patente nº 8.967.989B2) é a única tecnologia disponível para combinações de
formas de dosagem, o que permite que vários ingredientes, alguns dos quais não são
quimicamente compatíveis em outros formatos, coexistam em uma cápsula.
Unigel ™ também está sediada na Colômbia, União Europeia, Japão e Coreia.

Exemplos de combinações com UNIGEL™
FASE LÍQUIDA
•
•
•
•
•
•

CLA
Ômega-3
Óleo de boragem (GLA)
Azeite de oliva, abacate, chia,
linhaça e coco
Componentes de liberação
imediata

FASE SÓLIDA
•
•
•
•
•
•

Vitaminas e Minerais
Extratos botânicos
Aminoácidos e cafeína
Ácido hialurônico
Biotina e colágeno
Componentes de liberação
modificados

•
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BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA

UNIGEL™

Reduz erros de medicação
Melhor aparência/imagem do produto
Previne a degradação
Melhorar a rentabilidade
Aumento da biodisponibilidade
Melhorar a experiência do consumidor
Diferenciação da marca e gerenciamento do
ciclo de vida
Copyright by Procaps S.A.
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READY TO LAUNCH
Ideias de Produtos Unigel™

TECNOLOGIA CHEWGELS
Esta tecnologia de cápsulas mastigáveis oferece formulações
aromatizadas em uma forma farmacêutica fácil de usar e
altamente recomendada para crianças.

Vantagens e benefícios para o consumidor
Practicidad: no se requiere agua para la ingestión
Fácil de engolir: ideal para crianças e adultos que
não se adaptam a pílulas e comprimidos
Mascara cheiros e gostos desagradáveis
Absorção imediata no corpo
Sem adição de açúcares

Ideas de productos con Chewgels

TECNOLOGIA G-TABS™
Benefícios de G-Tabs™
Tecnologia de proteção do tablet que o reveste com um filme
gelatinoso, de uma ou duas cores.
Fácil de engolir
Personalización de marca
Impossível falsificar
À prova de adulteração. (Fácil de detectar se foi
adulterado)
Mascara cheiros e gostos desagradáveis
Melhora a estabilidade dos ativos
Aparência física de uma cápsula softgel
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TECNOLOGIA VERSAGEL™
Cápsula macia de embalagem vegana, livre de derivados animais em sua
composição. Ele usa polissacarídeos patenteados e o principal ingrediente
básico é a tapioca.
Pode ser aplicado em Softgels, G-Tabs e Unigel™.
Ponto de fusão elevado e temperatura de fechamento (até 70C)
Ideal para veículos de liberação modificada sólida.
Estabilidade melhorada
Conversão de cápsulas duras.
Novas formulações: evita a ligação cruzada.
Compatibilidade com preenchimentos de pH elevados e uma gama
mais ampla de excipientes de enchimento.
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TECNOLOGIA DE GUMMIES
Com uma mistura de gelatina, adoçantes, aromatizantes e corantes, as
gengivas de mascar têm a versatilidade de serem moldadas em
literalmente milhares de formas.

Temos uma planta especializada para a produção de gengivas nutritivas à
base de gelatina. Nesta categoria, oferecemos formulações de
suplementos para crianças e adultos que satisfazem uma grande
variedade de apelos de marketing.

PERSONALIZAMOS SUAS GENGIVAS DE
ACORDO COM SEU PROJETO!

TRABALHANDO COM A

QUALIDADE
FLEXIBILIDADE
E SERVIÇOS
O QUE PODEMOS
OFERECER

sac@softcaps.com.br
(+5511) 34055858

