
                                               

 

Novo laboratório da Evonik em Americana fornecerá serviços e 

recursos de excelência aos seus clientes regionais 

  

     

 

A Evonik, uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas, acaba de inaugurar 

um novo laboratório, em Americana (São Paulo), para melhor atender às necessidades de seus 

clientes regionais dos setores agrícola e da construção. Com o novo laboratório de tecnologia 

aplicada da linha Interface & Performance, a equipe poderá responder mais rapidamente às 

demandas do mercado, fornecendo soluções customizadas para seus clientes do Brasil.    

  

A cerimônia da abertura oficial, realizada em 18 de abril, ficou a cargo dos colaboradores da 

Evonik Eraldo Pereira, Diretor Interface & Performance South América, e Christian Edlinger, 

VP Américas Interface & Performance. 

  

“É com alegria que inauguramos esta nova instalação para fornecer aos nossos clientes locais 

um serviço muito mais ágil e responsivo”, disse Eraldo Pereira, Diretor Interface & Performance 

para América do Sul da Evonik, durante a cerimônia de abertura. “Antes, para dar suporte aos 

nossos clientes na região, teríamos de contar com a ajuda dos nossos laboratórios dos EUA ou 

da Alemanha. Agora podemos, de maneira ainda mais personalizada,  atender aos desafios 

que esses clientes enfrentam em seus mercados”.   

  

“Com a crescente demanda por novos produtos e aplicações que dependem dos aditivos 

especiais da Evonik na região, nossos serviços e todo o know-how de alta tecnologia agregam 

valor às soluções de nossos clientes, aumentando a eficácia e o desempenho dos produtos 

finais, acrescentou Christian Edlinger.   

  

Com sua equipe de especialistas – treinada e qualificada no Business and Innovation Center 

da Evonik em Richmund, Virgínia (EUA) – o novo laboratório possui a infraestrutura e a 

capacidade técnica para desenvolver formulações utilizando todo o amplo portfólio de produtos 

agroquímicos da Evonik, por exemplo, as soluções BREAK-THRU® de sua linha de produtos 

adjuvantes.    

  

https://files.workr.com.br/ViewImage.aspx?image=hzyfTrG/RtaNrBdCTqF0kw==


Além disso, o novo laboratório atenderá às necessidades e desafios dos clientes do setor da 

construção civil, mediante o desenvolvimento de soluções customizadas baseadas em 

tecnologias da Evonik como o SITREN®, aditivo que melhora as propriedades de argamassas, 

concretos e outros materiais utilizados no exigente setor da construção industrial no Brasil.  

 

Informações sobre a empresa 

A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento 

de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada 

a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um 

crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua 

em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas 

posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2017, a empresa gerou vendas da ordem de 14,4 bilhões de Euros 

e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,36 bilhões de Euros. 

  

Sobre Nutrition & Care 

O segmento Nutrition & Care, dirigido pela Evonik Nutrition & Care GmbH, contribui para o atendimento das necessidades 

humanas básicas, incluindo aplicações para bens de consumo de uso diário, nutrição animal e cuidados com a saúde. 

Com cerca de 8.200 colaboradores, esse segmento gerou vendas da ordem de 4,5 bilhões de euros em 2017. 

  

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 as declarações contidas neste comunicado. 

  

Evonik 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 
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