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Cimentos Argos e Saint-Gobain criam Joint Venture para
desenvolver soluções de argamassas na Colômbia
Argos, a empresa de cimento do Grupo Argos, e a Saint-Gobain anunciam a assinatura de
um acordo para criar uma Joint Venture na Colômbia para desenvolver soluções em
argamassas.
A Saint-Gobain é líder mundial em soluções sustentáveis e uma das 100 empresas mais
inovadoras do mundo, com mais de 350 anos de história, mais de 167.000 funcionários e
presença em 72 países. Na Colômbia, a Saint-Gobain é líder no mercado de vidros para
construção e na fabricação de produtos de isolamento e abrasivos.
Totalmente focada nos clientes e usuários finais, esta parceria combinará a tecnologia e a
experiência global da Saint-Gobain com a forte liderança e sólida presença local da Argos
para oferecer uma ampla gama de soluções na Colômbia para acelerar a evolução do
mercado de construção em direção a um futuro mais industrializado e sustentável, criando
empregos e valor a longo prazo para todas as partes interessadas.
Este projeto visa fortalecer a liderança e o crescimento de ambas as empresas na região,
aumentando a oferta de uma gama abrangente de soluções para a construção leve e
sustentável.
A efetivação da transação, prevista para os próximos meses, está sujeita à aprovação da
autoridade de concorrência da Colômbia.

SOBRE A SAINT-GOBAIN
A Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e soluções para os mercados de construção,
mobilidade, saúde e outras aplicações industriais. Desenvolvidos por meio de um processo de inovação
contínuo, eles podem ser encontrados em todos os lugares em que vivemos e em nossa vida diária
proporcionando bem-estar, desempenho e segurança, ao mesmo tempo em que atendem aos desafios
da construção sustentável, da eficiência de recursos e do combate às mudanças climáticas. Esta
estratégia de crescimento responsável é pautada pelo propósito da Saint-Gobain “Making the World a
Better Home”, que responde à ambição compartilhada de todas as mulheres e homens do Grupo de
agir todos os dias para tornar o mundo um lugar mais bonito e sustentável para se viver.
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Mais de 167.000 funcionários, localizados em 70 países
Comprometido em alcançar a Neutralidade do Carbono até 2050
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