Eastman é a vencedora do 1º Prêmio Paint & Pintura Norte/Nordeste na
categoria Coalescentes
Na edição regional, os produtos repetiram o sucesso que vem sendo conquistado por anos
consecutivos na avaliação nacional

São Paulo, 19 de março, 2018 - A Eastman e a qualidade superior de seus
coalescentes são mais uma vez reconhecidas pelo mercado. Na primeira edição do
Prêmio Paint & Pintura Norte/Nordeste, um recorte regional da conhecida premiação, a
indústria química de especialidades recebeu o troféu na categoria do produto pelo qual
é referência mundial e que também já ganhou diversas vezes a edição nacional do
prêmio.
Para eleger os melhores da indústria de tintas, uma avaliação por voto popular, vigorou
entre 6 de novembro de 2017 e 20 de fevereiro de 2018, que revelou os 21 ganhadores.
O resultado foi conhecido em evento realizado em Fortaleza, em 9 de março.
“Na Eastman, investimos muito para que os nossos produtos ofereçam soluções que se
adequem totalmente às necessidades climáticas de cada local. Esse reconhecimento
pelo mercado Norte e Nordeste, que é tão peculiar, é a comprovação de que estamos
no caminho certo”, comenta Marcos Basso, gerente de Desenvolvimento de Mercado
para América Latina, Eastman Chemical Company, que esteve na festa para receber o
prêmio.

Sobre a Eastman:
A Eastman é uma empresa global de materiais avançados e aditivos especiais que
produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos
os dias. Com um portfólio de negócios especializados, a Eastman trabalha com seus
clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, mantendo um compromisso com
a segurança e com a sustentabilidade. Suas abordagens orientadas pelo mercado são
favorecidas por plataforma de tecnologia de classe mundial e de suas posições de
liderança em atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e produtos
de consumo. A Eastman se concentra em criar valor consistente e superior para todos
os interessados. Como uma empresa globalmente diversificada, a Eastman atende
clientes em mais de 100 países e, em 2016, obteve receitas de aproximadamente US $
9,0 bilhões. A empresa está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA e, emprega,
aproximadamente, 14.000 pessoas em todo o mundo. Para obter mais informações,
visite www.eastman.com

