
 
Braskem Evance é a nova linha de resinas de alta performance da 

empresa  

O lançamento proporciona um excelente soft touch, além de aumentar a produtividade, reduzir 

o peso e ser versátil em suas aplicações 

  

São Paulo, 7 de maio de 2018 – Atenta à competitividade e demanda do mercado, a Braskem 

acaba de lançar uma família de resinas modificadas de EVA (copolímero de etileno e acetato de 

vinila). A marca Braskem Evance oferece uma solução inédita com resinas inovadoras de alta 

performance e avançada customização para cada tipo de aplicação. A novidade pode ser 

utilizada nos setores calçadista, automotivo, de construção civil, nas indústrias de transporte, 

de artigos esportivos, fios e cabos, entre outros. 

  

“O papel da Braskem vai desde a criação da resina até a definição de um composto que atenda 

aos requisitos técnicos para diferentes aplicações, frente à gama do mercado de borracha e 

elastômeros, levando benefícios diretos a transformadores, marcas e consumidores”, comenta 

Claudia Arruda, diretora comercial da Braskem. 

  

Suas características fazem do EVA modificado um produto competitivo em relação a outros 

elastômeros e alguns tipos de borrachas. Para ser confortável, o que é o principal requisito da 

indústria calçadista, o material oferece soft touch e leveza, proporcionando uma melhor 

aderência na sola do produto quando em contato com o chão. Já nos setores automotivo e 

construção civil, pode reduzir o peso para algumas aplicações, além de uma redução no custo 

final da solução. 

  

“Temos potencial para alcançar as indústrias que usam elastômeros e borracha como fontes de 

matérias-primas e criar novas oportunidades com o Braskem Evance ”, afirma Claudia. 

  

A Braskem Evance traz um processo produtivo mais simples, utilizando menos matéria-prima e 

diferenciando-se das atuais resinas do mercado. Ela oferece também mais flexibilidade, leveza, 

resistência, conforto e toque emborrachado. 

  



  

Sobre a Braskem 

Com uma visão de futuro global, orientada para o ser humano, os 8 mil Integrantes da 

Braskem se empenham todos os dias para melhorar a vida das pessoas, criando as 

soluções sustentáveis da química e do plástico. É a maior produtora de resinas das 

Américas, com produção anual de 20 milhões de toneladas, incluindo produtos químicos 

e petroquímicos básicos, e receita líquida de R$ 50 bilhões em 2017. Exporta para 

Clientes em aproximadamente 100 países e opera 41 unidades industriais, localizadas 

no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria com a mexicana Idesa. 

  

Braskem nas redes sociais 

www.facebook.com/BraskemSA   

www.linkedin.com/company/braskem  

www.twitter.com/BraskemSA  

  

Informações para imprensa, favor contatar: 

CDN Comunicação  

Jessyca Trovão – (55 11) 3643-2769 – jessyca.trovao@cdn.com.br 

Fernando Rubino – (55 11) 3643-2991 – fernando.rubino@cdn.com.br 

Pedro Orlandi – (55 11) 3643-2745 – pedro.orlandi@cdn.com.br 

Uly Campos – (55 11) 3643-2714 uly.campos@cdn.com.br 
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