
Artecola busca liderar mudança tecnológica 
com substituição de produtos e soluções 

sustentáveis 
 

Estratégia da empresa foca na Sustentabilidade como um de seus pilares. Inspirada 
pelo 

Dia Mundial, Semana do Meio Ambiente terá workshop para América Latina. 
 

Atuando há décadas com foco na Inovação Sustentável, a 
Artecola Química reforça seu compromisso com a 
Sustentabilidade neste mês de junho com uma 
programação alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 
comemorado no dia 5. A Semana do Meio Ambiente 
envolve um workshop para colaboradores e convidados da 
América Latina, entre várias outras atividades. A empresa 
desenvolve toda uma estratégia de crescimento com o 
viés sustentável entre seus pilares. “Trabalhamos de 
maneira comprometida com o desenvolvimento latino-
americano. No aspecto ambiental, este ideal se sustenta 
no objetivo concreto de liderar a mudança tecnológica 

para soluções sustentáveis”, ressalta o Presidente Executivo, Eduardo Kunst. 
 
Para alcançar essa meta, a Artecola atua cada vez mais na substituição de produtos e 
processos por soluções mais inteligentes, que não prejudiquem o planeta. “Nossa área de 
Extrusão e Laminados, por exemplo, já soma mais de 1,4 mil toneladas de reutilização de 
resíduos somente entre janeiro e abril de 2021, o que ficou 38,5% acima do projetado para o 
período. Em Adesivos, vários mercados aceitam e usam cada vez mais as tecnologias hot melt 
e base água no lugar de solvente. Os adesivos hot melt, aliás, estão em crescimento acelerado 
em todos os mercados, diminuindo a geração de resíduos ou emissão de vapores nos 
ambientes de trabalho”, reforça Kunst. 
 
AFIX - Outras transformações lideradas pela Artecola envolvem a marca Afix, que atende os 
mercados de Retail e Construção Civil. São exemplos a linha de adesivos aquosos Afix Green, 
livre de substâncias restritivas; e a expansão do portfólio desta linha em toda a América Latina, 
incluindo os adesivos à base d´água que substituem produtos à base de solvente. No 
momento, a família Afix Green está sendo lançada na Colômbia. “Nosso compromisso é sempre 
fazer muito mais, em todos os países, junto a todos os clientes de todos os mercados, para 
reduzir impactos ambientais”, reforça o Presidente. 
 
WORKSHOP – Dentro das comemorações pela data, a Semana do Meio Ambiente na Artecola 
terá diversas atividades com a equipe interna, além do Workshop Sustentabilidade na 
Indústria, no dia 11 de Junho, com transmissão pelo Zoom para os seis países em que a 
Artecola está presente: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. O evento da Artecola 
e Afix, dirigido a colaboradores e convidados, terá a palestra de Rogério Quaresimin, 
especialista com 20 anos de experiência nas áreas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(SSMA). O palestrante já atuou como executivo em grandes empresas com atuação na América 
Latina, além de ter participado da implantação de sistemas integrados de gestão para as 
certificações ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 e FSC. A carreira de Quaresimin envolve ainda 
atividades na Gestão de Riscos de Processos e Gestão Regional de SSMA em empresas de 
diferentes segmentos, entre outras experiências. 
 
A ARTECOLA – Com Matriz em Campo Bom (RS), a empresa conta com três áreas 
de negócios: Indústria, Consumo e Extrusão, atuando com adesivos, selantes e laminados 
para diferentes mercados. No Brasil, a empresa mantém unidades no Rio Grande do Sul e em 
São Paulo. Atua nos mercados Calçadista, Moveleiro, de Construção Civil, de Embalagem, 
Automotivo e no Agronegócio. Mais informações podem ser obtidas em 
www.artecolaquimica.com.br. 
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