PRESS RELEASE
29 de outubro de 2021
SAINT-GOBAIN ENTRA NO MERCADO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO
NO PERU

A Saint-Gobain firmou um acordo para adquirir a Z Aditivos, uma empresa peruana com ampla
experiência no desenvolvimento, fabricação e comercialização de aditivos para concreto, asfalto
e solo. A empresa Z Aditivos tem uma carteira atual de mais de 130 produtos, dos quais se estima
que atingirá vendas de cerca de 5 milhões de euros em 2021. Atualmente, a empresa tem mais
de 100 funcionários trabalhando nas plantas de produção, localizadas nos distritos de Villa El
Salvador e Chorrillos, em Lima.
Com esta aquisição a Saint-Gobain reforça sua posição no mercado da construção no Peru, após
as recentes aquisições do negócio de adesivos cerâmicos da Celima em 2019 e da Soluciones
Constructivas Volcán em 2021. Esta transação está em linha com o plano "Grow & Impact", que
visa fortalecer a liderança da empresa na América Latina e acelerar seu crescimento na região,
enriquecendo sua gama de soluções para promover a construção leve e sustentável.
Saint-Gobain está presente no Peru desde 2000 com uma posição de liderança em soluções de
adesivos, forja, gesso e perfis metálicos. Atualmente, a empresa conta com 6 fábricas e mais de
350 funcionários.

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 bemestar, 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:
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