
                            
              
 

 

 
 

 

Artecola promove Supera Day para 
lançar linha global de adesivos   

  
Nova linha Supera garante vantagens em performance e será oferecida com 

a mesma marca e formulação em todos os países onde a empresa opera. 
 

O dia 26 de novembro será de mobilização em todas as plantas da Artecola Química na 
América Latina (Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México). Nesta data ocorrerá o 
Supera Day, atividade que irá marcar o lançamento da nova linha Supera de adesivos de 
alta performance. “Faremos a apresentação primeiro para nossos agentes de 
transformação, que são nossos colaboradores e a equipe de representantes da Artecola”, 
destaca o Presidente Executivo, Eduardo Kunst. “E estaremos reunindo todas as plantas da 
América Latina porque este é um produto que será global, mantendo a mesma marca e 

formulação para todos os mercados”, enfatiza. 
 
O lançamento será on-line, pela plataforma Zoom, com diversas atividades ao longo do dia 
em conexão da Matriz, em Campo Bom (RS), com as demais plantas da empresa. Irão 
participar equipes de diferentes áreas de cada unidade. 
 

A nova linha Supera qualifica ainda mais as linhas de produtos da Artecola, especialmente 
para os setores Moveleiro e de Embalagem. A formulação garante desempenho superior em 
adesão, custo aplicado e produtividade, entre diversas outras vantagens. Mais detalhes 
serão divulgados no lançamento.  
 
A ARTECOLA - Com 72 anos de história, a Artecola se insere no grupo de menos de 0,5% 

das empresas brasileiras (dados do IBGE) que alcançam essa maturidade. Na atual 
estrutura, a empresa conta com três áreas de negócios: Indústria, Consumo e Extrusão, 
atuando com adesivos e laminados para diferentes mercados. No Brasil, a empresa mantém 
unidades no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e está presente em outros cinco países da 
América Latina (Argentina, Colômbia, Chile, México e Peru), com um total de nove plantas 
produtivas. Mais informações podem ser obtidas em www.artecolaquimica.com.br. 
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