
                                               

 

Evonik tem novo presidente para Argentina e Chile 

  

 

Em 5 de junho, Marcos Salgueiro, Diretor Geral da Evonik Metilatos S.A. Argentina, e 

responsável pela linha de negócios Functional Solutions na América do Sul, assumiu, 

adicionalmente, a presidência da Evonik Argentina S.A, e Evonik Chile S.p.A. 

O executivo ficará sediado em Buenos Aires, Argentina. Em sua nova função, se reportará a 
Elias Lacerda, Diretor Presidente para a Região América Central e do Sul. 

Marcos Salgueiro é o sucessor de Rolando Strafe, que deixou a empresa no último dia 5 de 

junho ao concluir uma trajetória de sucesso na Evonik, por 31 anos. Durante esse período 

desempenhou diversas funções em Vendas e Marketing no negócio de Feed Additives na 

Argentina. 

  

Nova gestão 

“É uma honra assumir a presidência das unidades na Argentina e no Chile e meu desafio é 

contribuir para que possamos continuar crescendo cada vez mais na região onde temos forte 
comprometimento com nossos clientes e parceiros”, afirma Salgueiro. 

Formado em Administração de Empresas, Marcos Salgueiro iniciou sua carreira profissional 

na Evonik em 2007, então Evonik Degussa Brasil, como Assistente de Vendas para o 

mercado de monômeros e polímeros de alta performance na América do Sul.  

Entre 2010 e 2012, participou de um programa internacional de Vendas & Marketing da 

Evonik e foi responsável por projetos estratégicos, em distintos segmentos da empresa, nos 

Estados Unidos, Japão e Alemanha. Posteriormente, foi transferido para Hanau (Alemanha), 

como Diretor de Vendas & Marketing para Europa, com responsabilidade regional sobre a 

linha de produtos alcoolatos, para a indústria do biodiesel. 

Em 2015, Marcos Salgueiro mudou-se para Singapura como responsável regional pela linha 

de negócios Functional Solutions na Ásia, na posição de Diretor de Negócios Ásia. Em 

outubro de 2018, mudou-se para a Argentina para assumir as atribuições atuais.  

 

https://files.workr.com.br/ViewImage.aspx?image=FY94r3NSMNeHN6uk34vvug==


  

Informações da Empresa  

A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100 

países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA 

ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções 

inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos 

com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias. 

Nota legal 

Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao 

futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver 

riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem 

variar em função das 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) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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