
                                                

 

Suporte às cooperativas é foco da Evonik 

  

Na semana em que se comemora o Dia do Cooperativismo, a Evonik destaca o 

importante papel social das cooperativas e de que forma busca contribuir para o 

bom desenvolvimento das empresas que atuam na cadeia de produção animal 

   

A Evonik, que desde a década de 40 vem produzindo aminoácidos suplementares para a 
nutrição animal, é reconhecida neste mercado por oferecer também soluções otimizadas e 
suporte técnico completo para os produtores de rações, incluindo as cooperativas que têm 
produção e industrialização de proteína animal (aves, ovos, suínos, peixe e leite).  
  
Em comemoração ao Dia do Cooperativismo, celebrado no dia 4 de julho, a empresa 
reforça sua atuação junto a esse segmento com o objetivo de promover o maior rendimento 
e aproveitamento da produção animal.  A parceria de longa data com cooperativas de 
diferentes regiões do Brasil é também estratégica por contemplar não apenas o fornecimento 
de aditivos essenciais para a nutrição e saúde animal, mas a adequação das fábricas com 
sistemas de dosagem e suporte técnico para utilização dos aminoácidos e probióticos.  
  
Dentre as principais soluções oferecidas estão serviços como AMINOSys® (uma solução 
avançada de manuseio e dosagem de alta precisão de aminoácidos) e AMINONIR® (que 
possibilita a análise de aminoácidos essenciais e não essenciais em mais de 60 importantes 
ingredientes usados na alimentação animal), ambos fundamentais para que as cooperativas 
tirem o melhor benefício dos produtos Evonik em seus negócios. 
  
Suporte constante 
De acordo com Nerilson Nerilo, gerente de negócios da área de Nutrição Animal da Evonik, 
bom exemplo do suporte oferecido às cooperativas tem sido a garantia de fornecimento de 
MetAMINO® e Biolys® (fábrica em Castro/PR), aminoácidos essenciais para aves e suínos, 
mesmo em momento de crise mundial de abastecimento desses aminoácidos. “A empresa 
tem correspondido prontamente a todos os investimentos que as cooperativas estão fazendo 
em suas fábricas e na adequação de seus processos produtivos, acompanhando tudo, todas 
as etapas para seguir oferecendo o melhor atendimentos em todas as frentes”.  
  
O relacionamento e a parceria com as cooperativas são tão fortes, que a Evonik mantém um 
profissional alocado em Cascavel (PR) - região onde se concentram as maiores cooperativas 
- para fornecer todo o suporte necessário aos clientes da região, trazendo agilidade e 
segurança para os produtores. 
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Papel social 
Para a Evonik é fundamental o papel social das cooperativas porque proporcionam 
desenvolvimento sustentável nas regiões em que atuam. São empresas competitivas, com 
excelentes gestores, que têm uma boa linha de produtos de proteína animal e apresentam 
crescimento sólido, acima da média nacional.  
  
“Há um grande empenho por parte da Evonik em manter o mais estreito possível esse 
relacionamento, pois o foco das cooperativas é a manutenção dos pequenos produtores 
rurais em suas propriedades, buscando diversificar e agregar novas fontes de renda. O 
resultado é a manutenção dessas famílias no campo, algo imprescindível para o bom 
funcionamento de todo o sistema”, finaliza Nerilo.  
  
  
  
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. 
  
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 8.100 colaboradores, esse segmento gerou vendas de 

aproximadamente 4,58 bilhões de euros em 2019.    
  
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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