Elekeiroz a melhor do setor Químico e Petroquímico
COMUNICADO DE IMPRENSA

São Paulo, 2/10/2019
A Elekeiroz conquistou o primeiro lugar do setor Químico e Petroquímico, na 16ª edição
do prêmio As Melhores da Dinheiro 2019.
A premiação, elaborada pela Isto É Dinheiro, fundamentou-se em cinco critérios: sustentabilidade
financeira, gestão de recursos humanos, gestão em inovação e qualidade, responsabilidade social e
ambiental e governança corporativa.
Na cerimônia realizada em São Paulo no dia 30 de setembro, com a presença do governador de São
Paulo - João Dória, do presidente da Câmara dos Deputados - Rodrigo Maia, do secretário Especial
do Ministério da Economia - Salim Mattar e do Secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo Henrique Meirelles, enalteceu-se a resiliência e o ganho de competitividade das empresas
ganhadoras nos 22 setores, que tiveram que sair da zona de conforto diante da acirrada competição
e do cenário econômico adverso.
“Estamos coroando todo um trabalho de valorização dos clientes, das pessoas, da melhoria da
governança e do portfólio, dando mais importância para a inovação e a sustentabilidade” disse o
diretor Presidente da Elekeiroz, Marcos De Marchi, ao agradecer colaboradores, clientes e
fornecedores pela conquista do primeiro lugar.

A Elekeiroz tem uma história de 125 anos marcada por iniciativas pioneiras. É hoje a líder sul-americana em Oxo-Álcoois,
Plastificantes, Anidridos Orgânicos, Ácido 2-etil Hexanóico e Ácido Fumárico, além de importante produtora de Resinas
de Poliéster Insaturado, Formaldeído, Concentrado de ureia formol e Ácido Sulfúrico. Sua capacidade de produção excede
as 500.000 toneladas anuais, em três plantas estrategicamente bem localizadas, uma em Várzea Paulista (SP) - onde está
sua sede - e duas no Polo Industrial de Camaçari (BA).
A Elekeiroz S.A. é empresa de capital aberto, controlada pelo fundo Kilimanjaro Brasil Partners I B – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior cujos recursos advém de entidades no exterior geridas por
H.I.G Capital LLC, uma das principais empresas de investimento em private equity do mundo.
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