Evonik reorganiza seu negócio de poliamidas

Parque Químico de Marl: Evonik está reorganizando o seu negócio de polímeros de alta
performance dentro do grupo de poliamidas

A Evonik está reorganizando o seu negócio de polímeros de alta performance dentro do grupo
de poliamidas. A empresa de especialidades químicas já deu início à construção de um novo
complexo fabril de poliamida 12 (PA 12) e está expandindo a sua produção de poliamidas
transparentes no Parque Químico de Marl (Alemanha). Dessa maneira, concentra suas
atividades em materiais de alta performance, voltados para atraentes mercados em
crescimento, como os setores automotivo, petróleo e gás, impressão 3D e óptico. Como parte
do processo de reorganização, a Evonik vai se afastar totalmente do negócio de poliftalamida
(PPA) na unidade de Witten (Alemanha).
Foco em materiais especiais
“Com a reorganização do nosso negócio de poliamidas, vamos concentrar nossas forças de
produção e inovação em materiais especiais para aplicações promissoras em mercados
atraentes, como redução de peso de componentes, manufatura aditiva e compósitos. Em
contrapartida, teremos uma fundação sólida para o crescimento contínuo”, diz Dr. Ralf Düssel,
responsável pela linha de negócios High Performance Polymers na Evonik. “Para os nossos
clientes, essa mudança significará um foco mais intenso no desenvolvimento de sofisticadas
soluções especiais.”
O investimento de cerca de 400 milhões de euros da Evonik na Alemanha aumentará em mais
de 50% a capacidade geral da empresa para a produção de PA 12. O projeto vai complementar
a produção de PA 12, existente no Parque Químico de Marl, no estado da Renânia do NorteWestfália, com plantas adicionais para o polímero e seus precursores. O complexo fabril deve
iniciar suas operações no primeiro semestre de 2021.
Ao mesmo tempo, a Evonik também expandirá a sua produção de poliamidas transparentes
em Marl. O incremento na capacidade produtiva deve ser concluído no primeiro trimestre de
2020. A mudança dobrará a capacidade total da empresa para a produção desse material de
alta performance.
Em outra etapa do processo de reorganização de seu negócio de poliamidas, a Evonik vai
descontinuar a produção e a venda de poliftalamida em sua unidade de Witten até o final do
primeiro trimestre de 2020. Os colaboradores da planta de PPA serão transferidos para Marl,
onde trabalharão na nova unidade de produção de PA 12.

“Na medida em que concentramos nossas atividades no mercado de polímeros de alta
performance, vamos aproveitar as sinergias internas para acomodar nossos colaboradores de
longa data de Witten em empregos seguros na nova planta de poliamida 12 em Marl. A
experiência de décadas desses colaboradores na produção de polímeros e compostos nos será
muito útil”, diz Dr. Iordanis Savvopoulos, responsável pela linha de produtos Granules &
Compounds na Evonik.
A Evonik emprega atualmente cerca de 300 pessoas em Witten. A empresa de especialidades
químicas opera diversas unidades de produção de substâncias orgânicas nos cerca de 16
hectares que compõem o parque fabril, um dos maiores complexos industriais de matériasprimas para as indústrias de tintas, revestimentos e adesivos. Em 2018, a nova unidade
produtiva de copoliésteres especiais iniciou as atividades no parque industrial de Witten.
Biopolímeros completam o portfólio de produtos
Polímeros de base biológica da série Terra permanecem no portfólio comercial e continuarão
complementando a agora reorganizada linha de polímeros de alta performance.
A Evonik tem mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento e na produção de polímeros
de alta performance. O amplo portfólio de produtos da empresa oferece soluções para quase
todas as aplicações industriais.
Informações sobre a empresa
A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento
de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada
a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um
crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua
em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas
posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2018, a empresa gerou vendas de 15 bilhões de euros e um lucro
operacional (EBITDA ajustado) de 2,6 bilhões de Euros.
Sobre Resource Efficiency
O segmento Resource Efficiency, dirigido pela Evonik Resource Efficiency GmbH, fornece materiais de alta performance
e aditivos especiais para sistemas ambientalmente seguros e eficientes em energia para as indústrias automotiva, de
tintas & revestimentos, de adesivos e da construção, dentre muitas outras. Com cerca de 10.000 colaboradores, esse
segmento gerou vendas da ordem de 5,7 bilhões de euros em 2018.
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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