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Evonik reforça sua presença na Colômbia  

 

 

 

Como uma das líderes mundiais em especialidades químicas, a 

Evonik está comprometida em fortalecer sua presença também na 

América Central e do Sul.  

 

Como parte do projeto de crescimento na região, a empresa 

anuncia a inauguração de seu novo escritório em Medellín, na 

Colômbia, consolidando os negócios de seu distribuidor local que 

já atuava no país há 20 anos. O novo escritório será a sede da 

empresa para os países andinos e América Central. 

 

O novo escritório na Colômbia faz parte do projeto Hub Concept, 

que visa estabelecer plataformas de negócios em países chaves 

para o crescimento na região (Brasil, Argentina e Colômbia), 

trazendo maior flexibilidade e eficiência para atender estes 

mercados e atingir as metas de longo prazo. 

 

“Nosso objetivo é criar uma estrutura eficiente para desenvolver 

ainda mais os negócios na América Central e países andinos a 

partir da Colômbia”, informa Fabian Bravo, Gerente Geral da 

Evonik Colômbia. 

 

O novo escritório contará com 23 colaboradores que darão todo o 

suporte necessário às atividades comerciais, técnicas, 

administrativas e logísticas, assegurando um excelente 

atendimento aos clientes e suas necessidades. 

 

 

Mercado potencial 

A maior proximidade aos clientes, a diversidade de indústrias que 

atuam em vários segmentos e a sinergia entre as linhas de 

produtos geram expectativas positivas para os negócios na 

Colômbia e região. Entre os mercados já atendidos e com 

potencial para desenvolvimento estão as indústrias farmacêutica, 

alimentícia, automotiva, de cosméticos, nutrição animal, biodiesel, 

tintas e borracha, entre outras. 
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Regina Bárbara 

Comunicação & Eventos 

América Central e do Sul  

Phone +55 11 3146-4170 

regina.barbara@evonik.com  

 

Evonik Brasil Ltda. 

Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 

Torre A – 04711-904 - São Paulo – SP 
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www.evonik.com.br 
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http://www.evonik.com.br/


 

 

 

Página 2 de 2 

 

[internal] 

 

Atualmente, a Evonik está presente na Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala e Peru. A região 

América Central e do Sul é responsável por aproximadamente 5%  

do faturamento global do Grupo e conta com mais de 650 

colaboradores.  

 

 

 
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 12,2 bilhões 
de euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 1,91 bilhão de euros em 
2020. A Evonik vai muito além da química para criar soluções inovadoras, 
rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 33.000 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. 
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Informações para imprensa 

Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 

Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 -sheila@viapublicacomunicacao.com.br 

Taís Augusto: (11) 3562.5555/99642.7274 -tais@viapublicacomunicacao.com.br 

Inês Cardoso: (11) 3562.5555/99950.6687 -ines@viapublicacomunicacao.com.br 

mailto:ines@viapublicacomunicacao.com.br

