
Unipar expande programa Fábrica Aberta para a Argentina 

Unidade de Bahía Blanca implantou Programa mesmos moldes do que é feito 
em Cubatão 

  

 
 

O Programa Fábrica Aberta, iniciativa pioneira da Unipar em sua unidade de 
Cubatão e vencedora de diversos prêmios nacionais e internacionais, começou 
a ser implementado pela empresa fora do Brasil. A partir desta semana, a 
unidade da Unipar Indupa em Bahía Blanca, na Argentina, também abriu suas 
portas para a comunidade.  

  
A inauguração oficial ocorreu no domingo (26), oportunidade em que diretores, 
gerentes, colaboradores e familiares participaram da cerimônia e a visita 
inaugural do Programa. Um dia depois, foi a vez de autoridades locais 
conhecerem a fábrica.  

  
“Está em nosso DNA a transparência e o relacionamento com a comunidade. O 
Programa Fábrica Aberta é uma forma de manter a proximidade e fortalecer o 
diálogo com diferentes públicos com os quais a Unipar interage e a melhor 
maneira de mostrar como produzimos respeitando o meio ambiente e priorizando 
a saúde e a segurança de nossos colaboradores e vizinhos”, diz Willi Nass, 
diretor Executivo Industrial do Grupo Unipar. Em breve, o programa também será 
implementado na unidade de Santo André, na Grande São Paulo.  

  
O Programa foi considerado um projeto ousado na década de 1980, quando foi 
criado, e hoje é reconhecido como um esforço pioneiro de transparência 
empresarial. A iniciativa teve papel fundamental para iniciar uma mudança de 
percepção em relação ao complexo industrial de Cubatão, o que abriu caminho 
para uma nova fase da região.  

  
Sobre o Grupo Unipar  
  



O Grupo Unipar é uma empresa de origem brasileira, criada em 1969 que tem 
atuação no segmento químico e petroquímico através de sua três unidades 
produtivas localizadas em Cubatão, no litoral de São Paulo, Santo André, SP, e 
em Bahia Blanca, na Argentina. Sua capacidade produtiva o destaca como o 
maior produtor de cloro/soda da América Latina e o segundo maior na produção 
de PVC. Com ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), 
o Grupo produz também o hipoclorito de sódio e ácido clorídrico, insumo para as 
indústrias têxteis, de papel e celulose, alimentos, bebidas e remédios, e o 
dicloroetano, matéria-prima básica para a produção do PVC. Também é 
reconhecido por suas práticas ambientais, de saúde e segurança e de 
responsabilidade social. 
  
  

Reinaldo Adri 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1713 | Salas 183 e 184 

Jardim Paulistano | São Paulo / SP | Cep: 01452-002 

Fone: +55 (11) 3812-7393 / 7397 | (11) 95485-9257 

 

 


