
 

   

 

Eastman irá adquirir PremiumShield 

  

 

 

São Paulo, 05 de outubro de 2021 – A Eastman Chemical Company (NYSE: 

EMN) concordou em adquirir os negócios e ativos da Matrix Films, LLC, 

comerciante de performance films PremiumShield, incluindo sua extensa linha 

de moldes de películas automotivas. 

 

Esta aquisição expandirá as capacidades de desenvolvimento de moldes de 

película de proteção de pintura, banco de dados padronizados e experiência 

em treinamento de instalação da Eastman. Ela também complementará a base 

de revendedores automotivos da Eastman na América do Norte, Europa e 



Oriente Médio, para impulsionar o crescimento em películas de proteção de 

pintura e películas para janelas.  

 

“Estamos empolgados em adicionar a experiência, capacidade e base de 

revendedores da equipe PremiumShield à equipe líder da indústria da Eastman 

para criar em conjunto, maior força e diferenciação”, disse Erin Bernhardt, 

gerente geral do negócio Performance Films do segmento de Materiais 

Avançados da Eastman. “A combinação da equipe experiente da 

PremiumShield e um extenso banco de dados de moldes cria grandes sinergias 

de crescimento e estabelecerá ainda mais a Eastman como líder da indústria 

em performance films”, finaliza Bernhardt.  

 

A aquisição está prevista para ser concluída em 2021. Os termos do acordo 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 

14.500 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. 
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