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SAINT-GOBAIN INAUGURA UMA NOVA PLANTA NO CHILE E REFORÇA SEU
COMPROMISSO COM O CRESCIMENTO DO PAÍS
Este novo investimento aumenta sua capacidade instalada em pré-misturas secas para
construção em 110.000 toneladas por ano.
O Grupo Saint-Gobain, líder mundial no setor da construção civil, inaugura uma nova fábrica no
Chile, localizada no distrito de Coronel, próximo à cidade de Concepción.
A unidade de produção fabricará diferentes tipos de argamassas para construção, adesivos para
cerâmicas e niveladores de pisos que apoiarão o forte crescimento de sua atividade e o
desenvolvimento da indústria local. Este investimento está de acordo com o plano "Grow &
Impact", que visa fortalecer a liderança do Grupo na América Latina e acelerar seu crescimento
na região, enriquecendo sua gama de soluções para promover a construção leve e sustentável.
Weber, uma empresa do grupo Saint-Gobain, tem 2 plantas de produção e 230 funcionários para
suprir as necessidades do setor de construção em todas as regiões do país.
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.
€ 38,1 bilhões em vendas em 2020
Mais de 167.000 funcionários, localizados em 70 países
Comprometido em alcançar a Neutralidade do Carbono até 2050
Para obter mais informações sobre a Saint-Gobain, visite www.saint-gobain.com.br ou entre em
contato com nossa Assessoria de Imprensa:
Joelma Amaral | Weber Shandwik Agency | JAmaral@webershandwick.com
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