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A Croda do Brasil, parte da Croda International Plc, que desenvolve, fabrica e vende 
especialidades químicas para algumas das maiores e mais reconhecidas marcas 
globais, anuncia dois novos diretores para a América latina. 
 
Diretoria de Operações 
 
Com a  promoção de Cristian Galucci, Diretor de Operações Latam para o cargo de 
Diretor do Site em Chocques na França, em Setembro 2018, a Croda anuncia a 
chegada de Adriana Rubo Nobre, para assumir a Diretoria de Operações América 
Latina, a qual engloba as áreas de Manufatura, Engenharia, Segurança e Meio 
Ambiente, Qualidade, Suprimentos, Serviços a Clientes, Compras, Logística e 
Assuntos Regulatórios.    
 
Com graduação em Química Orgânica e um Mestrado em Ciência de Polímeros, 
Adriana possui uma extensa carreira em operações e excelência operacional, 
ocupando também a posição de gerente geral para a América Latina. Sua experiência 
inclui 3 anos de atuação no México como Diretora Técnica pela empresa Saint-
Gobain, além de ocupar posições de liderança em empresas de diversos mercados, 
como Novellis e Owens-Corning.  

 
Ficarão também sob responsabilidade de Adriana, a operação da nova planta de 
Polímeros Especiais e o novo Centro de Distribuição inaugurados recentemente como 
parte dos  investimentos da Croda para a região. 
  
Diretoria de Pesquisa e Tecnologia  
 
Outra novidade é a chegada de Adelino Nakano em 11 de janeiro para a posição de  
Diretor de R & T para a América Latina, com o retorno de Alun Barnes como Vice 
Presidente Global de R&T, Life Sciences, no Reino Unido. 
 
Químico com Mestrado em Físico-Química de cabelos e especialização em dermato-
cosméticos, Adelino possui MBA em gestão estratégica de inovação e mais de 20 
anos de experiência no setor cosmético passando por empresas das áreas de bens 
de consumo, matérias-primas e fragrâncias. 
 
Anteriormente, atuava como Diretor Regional de Inovação para Cosméticos da 
empresa Symrise. 
 
Além da liderança da equipe de R & T para a América Latina, Adelino será responsável 
pela continuidade dos investimentos em inovação e pesquisa, bem como pelo 
crescimento dos recém-inaugurados Centro de Inovação e Experiência ao Cliente da 
Croda Latam (Campinas) e do Centro de Inovação em Tecnologias de 
Encapsulamento (Inventiva, Porto Alegre). 

 



 
 
“As extensas e bem sucedidas trajetórias de Adriana e Adelino irão agregar à direção 
estratégica traçada pela Croda para os próximos anos, visando alavancar o 
crescimento na América Latina, bem como fortalecer a inovação e os serviços 
oferecidos aos  nosso clientes”, destaca Marco Carmini, Diretor Geral para a América 
Latina.  
 
 

 
Para mais informações, contate: sandra.bichuette@croda.com  
Telefone: 11 - 98933-8092 
 

--- ENDS --- 
 
Sobre a Croda – www.croda.com 
 

Fundada em 1925, a Croda é o nome por trás de ingredientes de alta performance o 

e de tecnologias em algumas das maiores e mais bem-sucedidas marcas do mundo, 

atuando na criação, fabricação e venda de especialidades químicas que são utilizadas 

por indústrias e os consumidores em todo o mundo. 

A Croda possui uma rede de mais de 4.200 funcionários apaixonados e 

comprometidos, trabalhando juntos como uma equipe global, em fábricas e escritórios 

em 36 países. A Croda é uma empresa FTSE 250 com uma estrutura flexível que 

possibilita o seu foco no desenvolvimento e fornecimento de ingredientes inovadores 

e sustentáveis, permitindo assim, que seus clientes desenvolvam produtos nos 

segmentos de: Personal Care, Health Care, Crop Care, Polymer Additives, Lubricants, 

Coatings & Polymers, Geo Tech, Home Care and Industrial Specialities. 
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