24 de maio de 2018

Covestro é eleita melhor fornecedora de Isocianatos e
Resinas Poliuretânicas no prêmio Paint & Pintura
No último dia 18 de maio, a cadeia produtiva do setor de tintas conheceu os
vencedores do 22º Prêmio Paint & Pintura – considerado o Oscar brasileiro do
segmento de tintas – e, mais uma vez, a Covestro esteve entre os destaques da
premiação.
Com 53 categorias, sendo 39 de fornecedoras de matérias-primas, 8 de indústrias de
tintas, e 6 de Personalidades do Ano, os vencedores foram definidos em votação pela
internet, realizada por profissionais do setor, entre os dias 6 de novembro de 2017 e
15 de abril de 2018.
Reconhecida como a melhor fornecedora nas categorias Isocianatos e Resinas
Poliuretânicas, a Covestro manteve a tradição.
Este reconhecimento que, mais uma vez, revela a confiança de nossos clientes e
parceiros, serve também para evidenciar a força do nome da Covestro e mostrar a
nossa disposição para continuar a ser a principal referência nos mercados em que
atuamos, trazendo sempre a Inovação, Tecnologia e Excelência em serviços, como
nossa principal bandeira.”, comenta Silvio Torres, Head of Commercial Operations
Latin America.
Sobre a Covestro:
Com 14,1 bilhões de euros em vendas em 2017, a Covestro é um dos maiores
produtores mundiais de polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na
produção de materiais de polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de
soluções inovadoras para produtos usados em muitas áreas da vida cotidiana. Os
principais segmentos atendidos são o automotivo, de construção, processamento de
madeira e móveis e as indústrias elétrica e eletrônica. Outros setores incluem esportes
e lazer, cosméticos, saúde e a própria indústria química. A Covestro tem cerca de 30
unidades produtivas no mundo todo e, no final de 2017, empregava aproximadamente
16,2 mil pessoas (em equivalência à jornada integral).
Mais informações disponíveis em www.covestro.com.
Declarações prospectivas
Este boletim de imprensa pode conter declarações prospectivas baseadas nas suposições e previsões correntes feitas
pela Covestro AG. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças
materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da empresa e
as estimativas aqui apresentadas. Esses fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Covestro, que estão

disponíveis em www.covestro.com. A companhia não assume qualquer responsabilidade por atualizar tais declarações
prospectivas ou ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.
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