
       
 

Evonik inaugura mais um laboratório em Guarulhos 
  
  

    
  
O laboratório é dedicado ao desenvolvimento de novas tecnologias em agentes de 

cura para os clientes da América Latina. O novo espaço oferecerá acesso a 

treinamentos, adaptação de tecnologias globais às necessidades locais e suporte 
no desenvolvimento de formulações 

  
No dia 21 de novembro, a Evonik, uma das líderes mundiais em especialidades químicas, 

realizou a inauguração oficial do laboratório de Desenvolvimento e Aplicação Crosslinkers, 

localizado no Centro de Distribuição da empresa, em Guarulhos (SP). 
O laboratório é dedicado ao desenvolvimento de novas tecnologias em Agentes de Cura para 

os clientes da América Latina – do México até o Uruguai. Entre os serviços oferecidos estão: 

realização de treinamentos individuais para clientes e distribuidores; adaptação de tecnologias 

globais às necessidades locais; e suporte no desenvolvimento de formulações, utilizando os 

produtos da Evonik que atendem aos mercados de pisos, tintas industriais, adesivos e 

materiais compostos. 
“Muitos fabricantes possuem laboratório de aplicação no Brasil, mas só a Evonik consegue aliar 

a possibilidade de desenvolver o produto que o mercado necessita ao mesmo tempo em que 

apoia o desenvolvimento da aplicação final de seus clientes”, informa Marcelo Rufo, Gerente 

de Negócios da Linha Crosslinkers para América Latina e África do Sul. 
  
Inovações e tendências 
 
Com aproximadamente 100 m², o novo laboratório contará com químicos de aplicação, que 

fazem parte da equipe Global da Evonik. “Esses profissionais terão contato com técnicos de 

todos os continentes e, por isso, informações mais atuais, além de acesso às tendências em 

tecnologias de agentes de cura para resina epóxi. Essa expertise estará à disposição de nossos 

clientes”, esclarece o executivo.  
A Evonik é líder mundial em agentes de cura para resina epóxi, contando com marcas 

consagradas em seu portfólio de produtos, como Ancamide®, Ancamine®, Epodil®, 

Anquamine®, Anquamide®, Amicure® e VESTAMIN®. “O novo laboratório nos aproximará 

ainda mais do mercado regional, pois os clientes passarão a ter acesso a técnicos locais com 

profundo conhecimento na aplicação desses produtos”, conclui Marcelo Rufo. 
  
  
Informações sobre a empresa  
Evonik, o grupo industrial criativo da Alemanha, é uma das principais empresas de especialidades químicas do mundo. 

A essência de sua estratégia corporativa é o crescimento rentável e o aumento sustentado do valor da empresa. A Evonik 

se beneficia sobretudo de seu talento inovador e de suas plataformas de tecnologia integrada. A Evonik atua em mais 

de 100 países no mundo inteiro. Em 2016, mais de 36.000 colaboradores geraram vendas da ordem de 12,7 bilhões de 

Euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de cerca de 2,165 bilhões de Euros. 

https://files.workr.com.br/ViewImage.aspx?image=x3GI6Ys3EwGsGn4FZxrK0Q==
https://files.workr.com.br/ViewImage.aspx?image=qT4FJJstki08XHJuTDJ7Mw==


No Brasil, a história da Evonik Industries, começou em 1953. A empresa conta hoje com cerca de 600 colaboradores no 

País e seus produtos são utilizados como matéria-prima em importantes setores industriais, como: automotivo, 

agroquímico, biodiesel, borracha, construção civil, cosmético, farmacêutico, nutrição animal, papel e celulose, plástico, 

química e tintas. 
  
Sobre Resource Efficiency 
O segmento Resource Efficiency, dirigido pela Evonik Resource Efficiency GmbH, fornece materiais de alta performance 

para sistemas ambientalmente seguros e eficientes em energia para as indústrias automotiva, de tintas & revestimentos, 

de adesivos e da construção, dentre muitas outras. Com cerca de 9.000 colaboradores, esse segmento gerou vendas 

da ordem de 4,5 bilhões de euros em 2016. 
  
Nota legal 
 
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste 

comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou 

desconhecidos, bem como incertezas.  Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de mudanças no 

ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de 

atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações contidas neste comunicado 
  
  
Evonik Degussa Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik 
  
  
Informações para imprensa: 
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 
  

 
  
Sheila Diez: (11) 3473.0255 - 98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 4423.3150 - 99642.7274 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
  
  
Atenção: Você está recebendo este material porque seu e-mail está cadastrado no mailing de imprensa do Comunique-

se. 
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