Compostos para moldagem PLEXIGLAS®, da Evonik, recebem
certificação com sucesso





Unidades de produção em Worms e Xangai são certificadas segundo a norma
IATF 16949:2016
A linha de produtos Molding Compounds atende aos rigorosos critérios de
qualidade da indústria automotiva para fornecedores sub-tier 1.
A certificação das fábricas dos EUA está prevista para 2019.

A linha de produtos Molding Compounds da linha de negócios Methacrylates, da Evonik,
recebeu com sucesso a certificação de duas unidades de produção de PLEXIGLAS®, marca de
polimetilmetacrilato (PMMA) da Evonik, de acordo com o padrão mais recente da indústria
automotiva, a IATF 16949:2016.
Os certificados atestam que todos os requisitos de gestão da qualidade analisados como parte
da auditoria foram atendidos no site alemão da empresa em Worms, para a produção dos
compostos para moldagem PLEXIGLAS® e PLEXIMID® e na unidade chinesa de Xangai para
a produção do composto para moldagem PLEXIGLAS®.
A certificação incluiu auditorias de processos comerciais em diversos setores como compras,
controle de garantias, IT, calibragem, gestão do relacionamento com os clientes, gestão de
fornecedores, marketing, recursos humanos, desenvolvimento de produto, desenvolvimento
de processos, testes, sistema de gestão da qualidade, planejamento estratégico e vendas.
“Esta certificação representa um marco importante em nossa estratégia de continuar sendo o
principal fornecedor de PMMA da indústria automotiva”, explica Siamak Djafarian, responsável
pela linha de produtos Molding Compounds no segmento Performance Materials da Evonik.
“Sabemos o quanto esta certificação é relevante para a maioria dos nossos clientes. Com esta
bem-sucedida auditoria, enfatizamos o comprometimento com a qualidade e a confiabilidade
dos nossos compostos para moldagem PLEXIGLAS®.
Durante as auditorias, os peritos da Associação Alemã de Certificação de Sistemas de Gestão
(DQS, na sigla em alemão) e do grupo SGS verificaram que todos os processos da linha de
produtos Molding Compounds seguem à risca os padrões de qualidade determinados para o
cumprimento dos exigentes requisitos da indústria automotiva também em relação aos seus
fornecedores sub-tier 1. “A auditoria simultânea de duas fábricas em continentes distintos é
algo que envolve grande complexidade e requer uma coordenação excepcional”, observa

Volkhard Erb, da Gestão de SSMAQ na linha de negócios Metacrilatos, que acompanhou a
certificação.
O novo padrão da International Automotive Task Force (IATF), substitui os padrões anteriores
e a certificação segundo a norma ISO/TS 16949:2009, que perde a sua validade em 2018, e
unifica as exigências gerais existentes em relação aos sistemas de gestão da qualidade na
indústria automotiva.
A certificação das unidades de produção dos Estados Unidos da linha de produtos Molding
Compounds segundo a IATF 16949:2016 está prevista para 2019.

Informações sobre a empresa
Evonik, o grupo industrial criativo da Alemanha, é uma das principais empresas de especialidades químicas do mundo.
A essência de sua estratégia corporativa é o crescimento rentável e o aumento sustentado do valor da empresa. A Evonik
se beneficia sobretudo de seu talento inovador e de suas plataformas de tecnologia integrada. A Evonik atua em mais
de 100 países no mundo inteiro. Em 2016, mais de 35.000 colaboradores geraram vendas da ordem de 12,7 bilhões de
Euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de cerca de 2,165 bilhões de Euros.
No Brasil, a história da Evonik Industries, começou em 1953. A empresa conta hoje com cerca de 600 colaboradores no
País e seus produtos são utilizados como matéria-prima em importantes setores industriais, como: automotivo,
agroquímico, biodiesel, borracha, construção civil, cosmético, farmacêutico, nutrição animal, papel e celulose, plástico,
química e tintas.

Sobre Performance Materials
O segmento Performance Materiais é dirigido pela Evonik Performance Materials GmbH. As atividades globais do
Segmento se concentram no desenvolvimento e na fabricação de materiais poliméricos e intermediários, especialmente
para aplicação na agricultura e na indústria de plásticos e da borracha. Em 2017, os cerca de 4.400 colaboradores do
segmento geraram vendas da ordem de 3,8 bilhões de euros.

Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste
comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou
desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de 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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