Evonik inicia construção do novo complexo de poliamida 12
na Alemanha




A planta é uma resposta à alta demanda em mercados estratégicos, que
variam da indústria automotiva à impressão 3D
O investimento impulsiona o motor de crescimento “Smart Materials” e
consolida a posição de liderança de mercado da empresa em poliamida 12
O investimento supera 400 milhões de euros

Legenda imagem 1: A partir da esquerda: Marcus von Twistern, responsável pelo projeto de
investimento do novo complexo de poliamida 12 da Evonik; Dr. Ralf Düssel, responsável linha de
negócios High Performance Polymers da Evonik; Thomas Wessel, Diretor de RH e Diretor de Relações
Industriais da Evonik Industries AG; Werner Arndt, Prefeito de Marl; Christian Kullmann, Presidente
da Diretoria Executiva da Evonik Industries AG; Armin Laschet, Ministro-presidente do estado da
Renânia do Norte-Westfália; Dr. Harald Schwager, Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Evonik
Industries AG; Dr. Claus Rettig, Diretor da Evonik Resource Efficiency GmbH; Dorothee Feller,
Presidente da Divisão Administrativa de Münster; Dr. Jörg Harren, Responsável pelo Parque Químico
de Marl da Evonik Technology & Infrastructure GmbH

A Evonik iniciou oficialmente a construção do projeto que representa o seu maior
investimento até hoje na Alemanha. Armin Laschet, ministro-presidente do estado da
Renânia do Norte-Westfália, e Christian Kullmann, presidente da diretoria executiva da Evonik
Industries AG, estavam na primeira fila quando mais de 200 pás foram fincadas no solo da
área de construção, no centro do Parque Químico de Marl. A cerimônia, da qual também
participaram clientes, colaboradores e outros representantes da esfera política, sinalizou o
início do projeto. Em seu maior site mundial, a empresa ampliará sua capacidade total de
PA 12 em mais de 50%. O projeto vai complementar a produção de PA 12 existente no local
com fábricas adicionais para o polímero e seus precursores. O início das operações está
previsto para 2021.
Em sua fala durante a cerimônia, Armin Laschet destacou o significado especial do
investimento de mais de 400 milhões de euros na Alemanha, e especialmente na parte norte
do vale do Ruhr. “O fato de uma das principais empresas de especialidades químicas como a
Evonik estar investindo aqui em instalações ultramodernas, mostra que o estado da Renânia
do Norte-Westfália é o principal centro químico da Alemanha e pode competir no âmbito global.
Singapura e outros países se empenharam muito por essa fábrica mediante a oferta de
incentivos fiscais. Ao final, o local escolhido foi Marl porque aqui temos a vantagem de uma

rede de empresas químicas e de energia competentes. O plástico é um material de alta
tecnologia e uma das matérias-primas do futuro”.
Christian Kullmann destacou o significado da nova fábrica: “Este é o maior investimento
individual que a nossa empresa já fez na Alemanha. Estamos construindo essa unidade porque
queremos continuar crescendo por meio de especialidades químicas inovadoras. Com o nosso
polímero de alta performance PA 12, podemos abastecer os mercados estratégicos de
crescimento global, como o setor de impressão 3D, por exemplo. Além disso, os nossos
plásticos ‘leves’ e de longa duração também contribuem de maneira significativa para a
conservação de recursos na indústria automotiva.
A inovação também é o negócio das startups convidadas e dos projetos de digitalização, os
quais Claus Rettig, presidente da diretoria executiva da Evonik Resource Efficiency GmbH,
apresentou brevemente aos presentes. “Queremos nos tornar ainda mais rápidos e mais
flexíveis no desenvolvimento de polímeros novos e customizados que contribuam para o forte
crescimento dos nossos clientes. Precisamos de novas tecnologias para isso e essa é a razão
de termos tomado medidas consistentes em prol do uso da inteligência artificial”, disse Rettig.
Há mais de 50 anos, a Evonik desenvolve materiais de alto desempenho customizados para
aplicações com alto nível de sofisticação. O Grupo é um dos maiores produtores mundiais de
PA 12, comercializado sob o nome VESTAMID®. A demanda pelo material é considerável em
mercados de alta atratividade como as indústrias automotiva, de extração de óleo e gás,
médica e esportiva. O VESTOSINT®, uma versão em pó da PA 12, é usado em aplicações
como o revestimento de metais para bens de consumo, cestos de lava-louças, componentes
automotivos e dispositivos médicos. Também faz anos que a Evonik desenvolve pós
poliméricos especiais que permitem aos fabricantes usar a impressão 3D para produzir
componentes de alta tecnologia em escala industrial.
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 32.000 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 13,3 bilhões de euros e um lucro operacional
(EBITDA ajustado) de 2,15 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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