Eucatex Nordeste é inaugurada em Recife
Nova fábrica de tintas abastecerá o Nordeste e parte da região Norte do País
Já está operando em Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do
Recife, a Eucatex Nordeste, unidade das Tintas Eucatex que abastecerá toda
a região Nordeste e os estados de Roraima e Amazonas, na região Norte do
país. O novo parque fabril tem como objetivo tornar mais competitiva a
presença da marca no mercado. Dentro deste conceito, foram utilizados todos
os benefícios para uma produção local – qualidade, prazo de atendimento e
preços – transformados em vantagens comerciais e novas oportunidades de
negócios.
A produção de massas PVA e acrílica, bem como de tintas acrílicas, já está a
pleno vapor, com capacidade para a fabricação de 500 mil galões/mês. A
empresa também contará com equipes de vendas e de logística para atender
com eficiência e agilidade todas as regiões. Além disso, a Eucatex Nordeste
dispõe de um Centro de Distribuição, com capacidade para 120 mil galões.
Segundo Gregório Bastos Alencar, gerente de produto das Tintas Eucatex, “a
Eucatex Nordeste atenderá a demanda das duas regiões que, historicamente,
têm representado o maior crescimento do PIB do país, e a nossa expectativa é
que mantenha o ritmo nos próximos anos”, enfatiza.
Sobre a Unidade Tintas e Vernizes
A Eucatex Tintas e Vernizes, quarto maior fabricante do Brasil e
apontada como uma das mais modernas fábricas do segmento da
América Latina, está localizada no município de Salto, estado de São
Paulo. Detentora da certificação ISO 9001:2000, conta com
equipamentos de última geração e laboratórios que empregam as
melhores tecnologias na fabricação de tintas imobiliárias.
Fundada em 1994, tem área total de 960 mil metros quadrados,
sendo 36 mil de área construída. A capacidade anual de produção é
de 36 milhões de galões de tintas Acrílicas, PVA, Esmaltes, Texturas,
Vernizes, Complementos e Impermeabilizantes.

Sobre a Eucatex
A Eucatex, 63 anos, é uma das maiores produtoras de pisos, portas,
divisórias, painéis MDF e MDP, chapas de fibras de madeira, chapas
T-HDF e tintas e vernizes do Brasil. A empresa exporta os seus

produtos para diversos países da América Latina, América do Norte e
Europa.
Para a Eucatex, a responsabilidade socioambiental é um processo
contínuo, adotado em suas quatro fábricas, localizadas no interior do
Estado de São Paulo e que empregam mais de 2 mil funcionários. Em
2015, a empresa comemora 19 anos de certificação FSC® Forest
Stewardship Concil® (Conselho de Manejo Florestal), que identifica
os produtos feitos com madeira produzia a partir de fontes
responsáveis. Já a Eucatex Florestal mantém, há 14 anos, a
certificação ISO 14001, o que demonstra o compromisso permanente
da empresa com a sustentabilidade e a preservação ambiental.
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