
                                                     

 

Evonik é premiada pelo Grupo Boticário  

Em seu Encontro Anual de Fornecedores, o Grupo Boticário concede à 
Evonik prêmios de Fornecedor Ouro e Fornecedor Sustentável 

  

    

 

No último dia 21 de março, o Grupo Boticário reuniu o grupo de fornecedores estratégicos 
para matérias-primas, embalagens, fragrâncias e serviços em seu 22º Encontro Anual de 
Fornecedores, realizado no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (PR).  

A Evonik participou do evento como fornecedor estratégico pela primeira vez e já teve uma 
grande estreia: foi nomeada Fornecedor Ouro e ganhou destaque como Fornecedor 
Sustentável, recebendo dois prêmios. 

Representada por Flávio Donato (Gerente Sênior de Vendas), Viviane Pasquotto (Gerente de 
Contas) e Amanda Caridad (Analista de Marketing), a Evonik recebeu os dois prêmios do 
corpo diretivo do Grupo Boticário, que parabenizou a empresa pela importante conquista.  

Diferentes requisitos foram considerados na avaliação: suporte das equipes comercial, 
técnica e de marketing (especialmente no que se refere ao relacionamento com o cliente), 
supply chain, qualidade e inovação. Em Sustentabilidade, a empresa foi premiada graças à 
intensa colaboração e suporte contínuo em prover soluções que unem perfil sustentável e 
alta performance a fim de aumentar o grau de vegetalização de formulações finais.  

“Recebemos o reconhecimento do Grupo Boticário com muito orgulho por meio do prêmio 
Fornecedor Ouro. Nossa performance foi avaliada em diferentes quesitos - comercial, 
tecnologia aplicada, qualidade, marketing, logístico, dentre outros -, o que reflete a 
importância do trabalho em equipe, que nesse caso foi fundamental para o nosso sucesso. 
Agradeço à dedicação e compromisso de todo o time Care Solutions LATAM por mais esta 
conquista!”, destaca Flávio Donato, Gerente Sr. de Negócios América Latina da linha de 
negócios de Care Solutions, parte do segmento Nutrition & Care da Evonik. 

  

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 2018, a empresa gerou vendas 
de 15 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,6 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 4,6 bilhões de euros em 
2018.  

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 Brasil Ltda.  

Fone: (11) 3146-4100 

www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik_BR 

  

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 

 


