Evonik inaugura seu primeiro Centro de Tecnologia
Aplicada para mercados agrícolas na América
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• Laboratórios de última geração e plantas piloto irão

impulsionar o desenvolvimento de produtos e suporte aos
clientes
• Nova estrutura apoia o desenvolvimento de soluções
biocompatíveis para uma agricultura mais sustentável
• Americana "Agro Hub" é o terceiro centro técnico regional
de aditivos agroquímicos e adjuvantes da Evonik

A Evonik inaugurou seu novo Centro de Tecnologia Aplicada
(Applied Technology Center, sigla ATC, em inglês) em Americana,
São Paulo, Brasil. Combinando novos laboratórios, acesso a duas
plantas piloto e infraestrutura para realizar treinamentos com
clientes, o novo "Agro Hub" aumenta as capacidades de suporte e
laboratório de sua linha de negócios Interface & Performance para
seus clientes do mercado agrícola na região.
O negócio agro de Interface & Performance oferece aditivos e
adjuvantes para formulações de agroquímicos convencionais e
biológicos sob sua marca BREAK-THRU®. O amplo portfólio de
antiespumantes, dispersantes, emulsificantes, melhoradores de
óleo, umectantes, super espalhantes e penetrantes também inclui
produtos biocompatíveis para biodefensivos e tratamentos de
sementes.
"O novo ambiente colaborativo nos permite responder rapidamente
às

necessidades

de

nossos

clientes

agro

e

aos

novos

desenvolvimentos com soluções personalizadas", disse Diego
Abreu, Head Global de Marketing do segmento de mercado agrícola
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da Evonik Interface & Performance. "Podemos fornecer aos clientes
um serviço técnico completo para formulações de pesticidas e
biopesticidas, reforçando ainda mais nosso compromisso de ser o
parceiro ideal para a indústria agrícola".
Aditivos biocompatíveis da Evonik melhoram as formulações de
defensivos

biológicos,

aumentando

sustentavelmente

os

rendimentos no mercado agrícola de rápido crescimento na
América Central e do Sul. Em particular, a vida útil dos microorganismos é melhorada e o desempenho e a estabilidade das
formulações aumentam. No ATC, a equipe agrícola desenvolve
aditivos específicos para biopesticidas e bioinoculantes para seus
clientes na região.
"Damos grande valor ao atendimento ao cliente e, estar próximo a
eles, nos ajuda a entender suas necessidades e apoiá-los a cada
passo no caminho de desenvolvimento de defensivos agrícolas
convencionais ou biológicos", disse Lisa Roessler, Head da linha de
produtos Agro e Especialidades Funcionais da Evonik Interface &
Performance. "Nossa equipe em Americana está totalmente
equipada para desenvolver novos adjuvantes e aditivos que
melhoram a performance dos produtos Agro no campo".
A nova instalação no Brasil é o terceiro "Agro Hub" regional da
Evonik, depois de Marl, na Alemanha, e Richmond, nos EUA.
Divididos em três áreas separadas, os laboratórios do ATC incluem
uma para formulações convencionais de adjuvantes, uma para
tratamento de sementes usando ingredientes ativos convencionais
e

biológicos,

e

um

laboratório

de

microbiologia

para

o

desenvolvimento de formulações biológicas usando bactérias,
fungos e extratos botânicos.
O novo prédio conta com infraestrutura técnica adicional e
capacidade para treinar e atender clientes de outros setores,
incluindo construção, adesivos à base de água, mercados de
reciclagem e, em alguns casos, usuários finais de soluções Evonik.
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Para obter mais informações sobre as novas instalações, visite:
https://central-south-america.evonik.com/pt/evonikatc/nossos-laboratorios/interface-performance-agro
Para mais informações sobre a gama completa de produtos para
agricultura, visite: https://www.break-thru.com/en

Informações da empresa
Evonik é um dos líderes mundiais em produtos químicos especiais. A empresa
está ativa em mais de 100 países em todo o mundo e gerou vendas de € 15
bilhões e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de € 2,38 bilhões em 2021. A
Evonik vai muito além da química para criar soluções inovadoras, rentáveis e
sustentáveis para os clientes. Cerca de 33.000 funcionários trabalham juntos
com um propósito comum: queremos melhorar a vida hoje e amanhã.
Sobre Aditivos Especiais
A divisão de Aditivos Especiais combina os negócios de aditivos versáteis e
crosslinkers de alto desempenho. Eles tornam os produtos finais mais valiosos,
mais duráveis, economizam mais energia e simplesmente melhor. Como
especialistas em formulação em mercados de rápido crescimento, como
revestimentos, mobilidade, infraestrutura e bens de consumo, Specialty Additives
combina uma pequena quantidade com um grande efeito. Com seus 3.700
funcionários, a divisão gerou vendas de € 3,71 bilhões em 2021.
Ressalva:
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 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br
Taís Augusto: (11) 3562.5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br
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