
 
 
 
 

  

 

 

Eastman adquire 3F Feed & Food 

  

A aquisição permitirá o crescimento acelerado dos principais mercados de 

nutrição animal 

 

 

São Paulo, 25 de maio de 2021 – A Eastman Chemical Company (NYSE: EMN) 

anunciou que adquiriu a 3F Feed & Food, uma companhia europeia 

especializada no desenvolvimento técnico e comercial de aditivos para 

alimentação animal e humana. Localizada na Espanha, espera-se que os 

negócios da 3F fortaleçam e apoiem o crescimento global contínuo do negócio 



de nutrição animal da Eastman e se tornem parte de seu segmento de aditivos 

e produtos funcionais. 

 

“Com a aquisição da 3F Feed & Food, a Eastman contratou um produtor 

respeitado, que está bem estabelecido em um dos principais mercados 

europeus”, disse Sabine Ketsman, vice-presidente e gerente geral de produtos 

químicos para cuidados e nutrição animal. “Seu histórico no fornecimento de 

soluções de valor agregado ao mercado, combinado com os recursos de 

tecnologia exclusivos da Eastman e sua presença global, acelerou o 

desenvolvimento de soluções da próxima geração e fortalecerá nossa 

capacidade de servir melhor nossos clientes em todo o mundo. Estamos 

ansiosos para juntar nossas equipes talentosas e expandir seu comprovado 

modelo de sucesso”, finaliza Ketsman. 

 

“Esta aquisição inclui uma expansão estratégica do nosso portfólio de 

produtos e soluções, uma unidade de produção de primeira classe e uma 

equipe experiente, o que fortalecerá nossa capacidade de resolver de forma 

abrangente os desafios de nossos clientes por meio de soluções 

personalizadas”, disse Sandeep Bangaru, gerente geral de nutrição animal. 

“Com a 3F, a Eastman ampliará o portfólio de produtos especializados em 

nutrição animal e saúde intestinal para suínos e aves, além de aumentar a 

capacidade de desenvolvimento de aplicações, o que nos permitirá acelerar o 

crescimento dos principais mercados e clientes”, finaliza Bangaru. 

 

Além disso, com as tendências de sustentabilidade global criando a 

necessidade de maior produtividade agrícola, emissões reduzidas e um 

afastamento dos promotores de crescimento de antibióticos e outros 

materiais de interesse nas dietas, o portfólio da 3F de derivados de ácidos 

orgânicos especializados e fitogênicos está bem-posicionado e comprovado 

para ajudar os clientes a adaptar e oferecer maior produtividade e resiliência 

animal. 

 

“A equipe da 3F está empolgada em se tornar parte da equipe global da 

Eastman e juntar as nossas capacidades”, disse Juan Galvez del Hierro, CEO da 

3F. “À medida que nos conectamos com a Eastman, o futuro da 3F Feed & 

Food foi sendo fortalecido pela expansão de negócios e oportunidades de 



crescimento em toda a Europa, bem como oportunidades de 

desenvolvimento para nossos funcionários”, complementa  del Hierro. 

 

"A combinação da expertise química da Eastman, junto com as habilidades de 

pesquisa e desenvolvimento da 3F, aumentará a oferta de produtos que 

podem ser implantados com sucesso em um mercado que está em busca 

contínua de novas soluções em saúde animal sustentável", finaliza  del Hierro. 

 

A aquisição inclui o portfólio de produtos da 3F de aditivos para alimentos e 

rações, uma instalação de produção de última geração localizada em Ávila, 

Espanha, aplicações internas, capacidades de desenvolvimento e capacidades 

de serviço técnico. 

 

JP Morgan Securities LLC atuou como consultor financeiro da Eastman. Os 

termos da transação não foram divulgados. 

 

 

 

Sobre a Eastman  

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especiais, que 

produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas 

usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma 

material, a Eastman trabalha com os clientes para entregar produtos e soluções 

inovadoras, mantendo o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. 

O modelo de crescimento impulsionado pela inovação da empresa aproveitou 

as vantagens de plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo 

envolvimento do cliente e desenvolvimento de aplicativos diferenciados para 

aumentar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como 

transporte, construção e consumíveis. Como uma empresa globalmente 

inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 15.500 

pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de 100 países. A 

companhia teve, em 2020, receitas de aproximadamente US $8.5 bilhões e está 

sediada em Kingsport, Tennessee, EUA. Para mais informações visite  

www.eastman.com . 

 

Sobre 3F Feed & Food 

http://www.eastman.com/


Fundada em 2003, 3F Feed & Food é uma empresa especializada no 

desenvolvimento técnico e comercial de            rações e produtos alimentícios 

com o objetivo de oferecer aos clientes, produtos e serviços de alta qualidade 

com flexibilidade para produzir soluções customizadas. A 3F Feed & Food 

produz conservantes e acidificantes, líquidos e pós dedicados à higiene, 

preservação e segurança de rações e nutracêuticos para saúde animal. A 

unidade de manufatura da 3F em Ávila, Espanha, possui as tecnologias mais 

avançadas para produzir misturas eficientes e seguras, atendendo aos 

requisitos com alta flexibilidade para produzir soluções customizadas. 
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