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Excelência	tecnológica,	compromisso	de	
longo	prazo	e	sólidas	parcerias	têm	impul-
sionado	o	sucesso	do	Grupo	Freudenberg	
há	mais	de	165	anos.	Como	um	grupo		
global	de	tecnologia,	o	relacionamento	
próximo	com	nossos	clientes,	parceiros	e	a	
comunidade	científica	são	fundamentais		
para	 a	 nossa	 cultura	 e	 nosso	 sucesso.		
Temos	 orgulho	 dos	 laços	 fortes	 que		
estabelecemos	com	nossos	parceiros	e	
clientes	na	América	do	Sul.

Nosso	foco	em	tecnologia	de	ponta	per-
mite	que	o	Grupo	mantenha	excelentes	
relações	comerciais	na	América	do	Sul.	
Além	disso,	sentimos	orgulho	em	sermos	
bons	vizinhos	e	bons	cidadãos.	Apoiamos	
ativamente	o	empenho	social	das	nos-
sas	empresas	e	dos	nossos	colaboradores.

Responsabilidade	 significa	 para	 nós		
desenvolver	 soluções	 que	 apoiem	 a	
susten	tabilidade	 global	 –	 e	 desenvol-
vimento	 sustentável.	 Estamos	 sempre		
investindo	 na	 nossa	 infraestrutura		
técnica	na	América	do	Sul,	cumprindo		
rigorosamente	 padrões	 globais	 de		
segurança	no	trabalho	e	compatibilidade	
ambiental.	Nosso	portfólio	de	produtos	
ajuda	a	proteger	a	saúde	e	o	meio	am-
biente,	através	da	redução	das	emissões	
de	CO2,	energias	renováveis,	mantendo		
a	 água	 e	 o	 ar	 limpos	 e	 garantindo	 a		
segurança	dos	alimentos	e	bebidas.

Nossas	inovações	refletem	as	mudanças	
do	mundo	ao	nosso	redor,	mas	a	base	do	
nosso	sucesso	permanece	inalterada:	um	
compromisso	inflexível	com	a	excelência	
em	tecnologia,	inovação	e	qualidade.	Os	
nossos	stakeholders	na	América	do	Sul	
podem	contar	com	o	nosso	investimento		
contínuo	aqui.	Para	nós,	na	Freudenberg,	
“Innovating	Together”	é	essencial.	Temos	
orgulho	de	“Innovating	Together”	com	a	
América	do	Sul.	

Atenciosamente,	

	

Juan	Carlos	Borchardt
Representante	Regional	da	América	do	Sul	

INNOVATING TOGETHER É ESSENCIAL

INTRODUÇÃO 

3



A	Freudenberg	é	um	grupo	de	tecnologia		
global	que	fortalece	seus	clientes	e	a		
sociedade	de	forma	duradoura	por	meio	
de	inovações	orientadas	para	o	futuro.	
Junto	com	seus	parceiros,	clientes	e	a	
comunidade	científica,	a	Freudenberg		
desenvolve	 tecnologias	 de	 ponta	 e		
excelentes	produtos,	soluções	e	serviços	
para	mais	de	30	segmentos	de	mercado	
e	para	milhares	de	aplicações:	vedação,	
componentes	de	controle	de	vibrações,	
não	tecidos,	filtros,	produtos	químicos	
especiais,	produtos	médicos	e	mecatrô-
nicos,	serviços	de	TI	e	os	mais	modernos	
produtos	de	limpeza.

Seja	em	mobilidade	e	transportes,	energia		
e	 recursos,	 indústria	 e	 manufatura,		
saúde	e	indústria	de	alimentos,	produtos		
domésticos	 e	 têxteis	 ou	 serviços:	 a		
Freudenberg	se	conecta	ao	redor	do	mundo		
por	meio	de	sua	proximidade	com	os	
clientes,	o	know-how	dos	seus	especia-
listas	em	cerca	de	60	países	em	todo	o	
mundo,	seus	materiais	e	conhecimento		
de	 processos.	 Os	 produtos	 do	 Grupo		
Freudenberg—geralmente	não	são	visí-
veis,	porém	são	sempre	indispensáveis.

Força	da	inovação,	intensa	orientação	ao	
cliente,	diversidade	e	o	espírito	de	equipe		
são	os	pilares	do	Grupo	Freudenberg.	
Compromisso	com	a	excelência,	confiabi-
lidade,	dinamismo	e	atitude	responsável		
fazem	parte	dos	valores	vivenciados	por	
mais	de	165	anos.

Esses	valores	continuam	a	ser	a	base	
das	atividades	globais	da	Freudenberg.	
O	Grupo	empenha-se	para	desenvolver	
soluções	 que	 contribuam	 com	 a	 sus-
tentabilidade	 global	 e	 atua	 de	 forma		
responsável	em	tudo	o	que	faz—na	forma		
como	interage	com	os	colaboradores,	
clientes,	parceiros	de	negócios,	vizinhos	e	
meio	ambiente.	“Innovating	Together”—
uma	parceria	próxima	entre	colegas	de		
diferentes	áreas,	com	clientes	e	outras	
partes	interessadas,	é	vivida	em	todas	as	
Unidades	de	Negócios	e	regiões	do	mundo.		
Isso	permite	que	a	Freudenberg	atenda	
melhor	às	necessidades	específicas	de	
seus	clientes	através	da	combinação	de	
sua	presença	global	com	expertise	local.

O	Grupo	Freudenberg	é	propriedade	de	
mais	de	320	descendentes	do	fundador	
da	empresa	Carl	Johann	Freudenberg.	A	
independência	financeira	e	a	estratégia		
comercial	 permitem	 que	 a	 empresa		
tenha	uma	visão	de	longo	prazo.

Em	2014,	o	Grupo	Freudenberg	empregou		
mais	 de	 40	 mil	 pessoas	 no	 mundo	 e	
gerou	 vendas	 de	 mais	 de	 7	 bilhões		
de	Euros	(incluindo	a	consolidação	pro-
porcional	de	50:50	das	joint	ventures).		
Sua	 sede	 global	 está	 localizada	 em		
Weinheim,	Alemanha.

O GRUPO FREUDENBERG
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O	Grupo	Freudenberg
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FREUDENBERG  
NA AMÉRICA DO SUL

O	 desenvolvimento	 das	 vendas	 na		
América	do	Sul	nos	últimos	anos	reforça		
o	objetivo	da	Freudenberg	em	continuar		
a	 expansão	 nessa	 região	 importante.		
Atualmente,	várias	Unidades	de	Negócios	
da	Freudenberg	oferecem	seus	produtos		
e	 serviços	 para	 clientes	 da	 América	
do	Sul,	suprindo	vários	segmentos	do	
setor,	incluindo	o	automotivo,	químico,		
construção,	energia,	engenharia	mecânica,		
técnica	de	 instalações	 industriais,	pro-
dutos	domésticos,	limpeza	profissional,		
têxtil	e	vestuário.	As	Unidades	de	Negó-
cios	da	Freudenberg	estão	 localizadas		
nas	regiões	econômicas	mais	importantes		
da	Argentina,	Brasil,	Chile,	Colômbia	e	
Venezuela.

A	Freudenberg	mantém	laços	comerciais	
com	clientes	e	fornecedores	na	América		
do	 Sul	 há	 mais	 de	 160	 anos.	 Como	 a	
Freudenberg	começou	como	um	curtume,		
os	 primeiros	 contatos	 comerciais	 da	
história	da	empresa	foram	estabelecidos		

por	 meio	 da	 compra	 de	 peles	 e	 do		
comércio	 de	 couro.	 Atualmente,	 as		
empresas	 da	 Freudenberg	 atuam	 em	
toda	a	América	do	Sul,	com	unidades	
estrategicamente	 localizadas.	 Os	 co-
laboradores	 se	 dedicam	 a	 encontrar		
aplicações	inovadoras	e	apoiar	o	sucesso		
dos	clientes	na	indústria	automotiva	e		
também	nos	setores	de	higiene,	petróleo	
e	gás,	construção,	produção	de	máquinas		
e	têxtil.

As	 pessoas	 são	 fundamentais	 para	
o	 sucesso	 da	 Freudenberg.	 A	 gestão	
de	 talentos	 e	 o	 desenvolvimento	 de		
liderança	 são	 pilares	 importantes	 da	
nossa	política	de	recursos	humanos.	A		
missão	de	todos	os	nossos	 líderes	da	
América	do	Sul	é	continuar	a	expansão	
dos	negócios,	desenvolver	produtos	e		
tecnologias	 inovadoras,	 oferecendo	
soluções	 inteligentes	e	personalizadas	
de	acordo	com	as	necessidades	locais.
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Brasil

Venezuela

Colômbia

Argentina

Chile

Produção,	Vendas	ou	Centros	de	Serviços	
Vendas	
	Centro	Corporativo	Regional	da	Freudenberg	

A	Freudenberg	América	do	Sul	está	presente	em	cinco	países:	Argentina,	Brasil,	
Chile,	Colômbia	e	Venezuela.	Uma	ampla	rede	de	vendas	e	distribuidores	com-
pleta	a	presença	nas	demais	localidades	da	região.

Status:	Setembro	de	2015

Freudenberg	na	América	do	Sul
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No	Brasil,	desde	1973,	a	sede	da	maior	
Unidade	de	Negócios	da	Freudenberg		
fica	em	Diadema,	São	Paulo,	com	uma		
fábrica	 que	 emprega	 mais	 de	 400	
pessoas.	 Com	 base	 no	 Simmerring,		
que	 foi	 desenvolvido	 em	 1929,	 a	 FST	
criou	 uma	 grande	 variedade	 de	 selos	
para	vários	setores,	além	de	produtos	
tecnológicos	para	a	 indústria	de	peças	
de	reposição,	automotiva	e	geral.

Nosso	 sucesso	 é	 fundamentado	 no		
profundo	conhecimento	de	processos,	
métodos	 inovadores	 de	 desenvolvi-
mento	 e	 materiais	 avançados	 –	 não		
importa	se	o	produto	for	uma	solução	
personalizada	ou	um	pacote	de	vedação	
completo	para	atender	a	especificações	
complexas.	Com	a	nossa	segmentação	
de	 clientes	 detalhada	 desde	 o	 nível		
de	 aplicação,	 fornecemos	 um	 serviço		
excelente	e	atendemos	às	necessidades	
específicas	de	cada	cliente.	Uma	rede	
global	de	canais	de	produção	e	vendas	
aproxima	a	Freudenberg-NOK	de	seus	
clientes.

Além	 de	 suprir	 o	 mercado	 interno,	 a		
Freudenberg	 Sealing	 Technologies		
também	 exporta	 seus	 produtos	 para		
todos	os	países	da	América	do	Sul.	Com		
uma	função	essencial	na	evolução	da	
mobilidade,	sempre	que	há	a	possibi-
lidade	 de	 melhorar	 o	 desempenho,	 a		
aplicabilidade	e	a	tecnologia,	quebramos		
os	 paradigmas	 e	 atingimos	 um	 novo		
nível	na	área	de	vedação.

A FREUDENBERG-NOK
SEALING TECHNOLOGIES É… 

…uma	fornecedora,	fabricante	e	par-
ceira	de	desenvolvimento	e	prestação	
de	serviços	líder	para	clientes	globais	
na	indústria	automotiva	e	geral,	com	
soluções	 de	 vedação	 de	 tecnologia	
avançada	e	alta	qualidade	e	também	
segmentos	de	peças	de	reposição.

Sede	e	site	de	produção	em	Diadema	
(BR)
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Como	 a	 inventora,	 pioneira	 e	 líder		
global	em	não	tecidos,	a	Freudenberg	
Performance	 Materials	 desenvolve	 e		
produz	 não	 tecidos	 para	 entretelas,		
filtros,	 automóveis,	 prédios	 e	 con	s-
truções,	calçados,	 têxteis	e	estofados,		
área	 de	 higiene	 e	 medicina,	 além		
de	 outras	 aplicações	 industriais.	 A		
Freudenberg	 Performance	 Materials	
investiu	 em	 máquinas	 e	 desenvolvi-
mento	 profissional	 para	 conquistar		
novos	 mercados.	 Temos	 orgulho	 de	
dizer	 que	 os	 sites	 da	 Freudenberg		
Performance	 Materials	 América	 do	
Sul	 são	 certificados	 com	 ISO	 9001	 e	
ISO	 14001.	 Em	 1971,	 a	 Freudenberg	

Performance	 Materials	 inaugurou		
uma	fábrica	em	Villa	Zagala,	Buenos		
Aires,	 que	 foi	 a	 primeira	 fábrica	 de		
não	tecidos	 instalada	na	Argentina.	A	
empresa	 também	 possui	 escritórios	
de	vendas	em	Buenos	Aires	e	Bogotá,		
com	200	colaboradores	e	mais	2.500	
clientes	ativos.

A	Freudenberg	Performance	Materials	
atua	 no	 Brasil	 desde	 1985	 e	 possui		
uma	fábrica	em	Jacareí	 (SP),	além	de	
escritórios	 comerciais	 em	 São	 Paulo	
(SP)	e	Novo	Hamburgo	(RS),	com	mais	
de	200	colaboradores	e	cerca	de	5.000	
clientes	ativos.

A FREUDENBERG PERFORMANCE 
MATERIALS É…

...o	maior	produtor	de	não	tecidos	do	
mundo.

Sede:	 Jacareí	 (BR),	Buenos	 	Aires	 (AR).	
Escritórios	de	vendas:	São	Paulo,	Novo	
Hamburgo	 (BR),	 Buenos	 Aires	 (AR),	
	Bogotá	(CO).	Sites	de	produção:		Jacareí	
(BR),	Buenos		Aires	(AR)
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A	Freudenberg	Filtration	Technologies,	
com	mais	de	2.200	colaboradores	no	
mundo	inteiro	em	15	fábricas	e	vários	
escritórios	de	vendas	regionais,	é	uma	
das	líderes	globais	em	tecnologia	e	uma	
força	motriz	na	área	 de	filtragem	de	
ar	e	 líquido.	Nossas	marcas	Viledon	e	
micronAir	são	sinônimos	de	sistemas		
de	 filtragem	 de	 alta	 qualidade	 para		
aplicações	industriais,	automotivas	e	de	
consumo.

Como	 a	 pureza	 do	 ar,	 da	 água	 e	 de		
outros	 líquidos	 é	 um	 dos	 maiores		
desafios	 enfrentados	 no	 mundo,	 a		
Freudenberg	 Filtration	 Technologies		
dedica	mais	de	60	anos	de	experiência	
em	 filtragem	 para	 fornecer	 soluções		
inovadoras.	 Desenvolvemos	 produtos	
que	tornam	os	processos	mais	eficientes,		
economizam	 recursos	 e	 protegem	 as		
pessoas	e	o	meio	ambiente.

A	 fábrica	 brasileira,	 com	 mais	 de		
70	 colaboradores,	 está	 localizada	 em		
Jacareí	(próximo	de	São	Paulo).	Nossas		
operações	 são	 certificadas	 com		
ISO	9001,	ISO	TS	16949	e	ISO	14001.

 A FREUDENBERG  
FILTRATION TECHNOLOGIES É…

…fornece	soluções	de	filtragem	superio-
res	para	aumentar	a	qualidade	de	vida.

Sede	e	site	de	produção:	Jacareí	(BR)
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Há	 mais	 de	 60	 anos,	 a	 Freudenberg	
Home	 and	 Cleaning	 Solutions	 desen-
volve,	produz	e	comercializa	produtos	de		
limpeza	 mecânicos	 de	 marcas	 conhe-
cidas	para	uso	doméstico	e	comercial,		
ajudando	 a	 tornar	 mais	 eficiente	 o		
trabalho	 diário	 dos	 consumidores		
mundiais.	

O	Grupo	gera	mundialmente	um	fatu-
ramento	de	mais	de	US$	900	milhões		
por	meio	de	marcas	líderes,	como	Vileda®,		
O-Cedar®	 e	 Patito®.	 A	 Freudenberg		
Home	 and	 Cleaning	 Solutions	 empre-
ga	mais	de	2.950	pessoas,	atuando	em		

todas	 as	 regiões	 do	 mundo,	 com		
empresas	 próprias	 em	 mais	 de	 30		
países.	 A	 empresa	 está	 presente	 na		
América	 do	 Sul	 desde	 1997,	 com	 um		
portfólio	 amplo	 de	 produtos,	 que	 in-
clui	esfregões,	vassouras,	panos	de	lim-
peza,	palhas	de	aço	e	luvas	domésticas,		
com	 as	 marcas	 Vileda®	 e	 Patito®	 na		
Argentina	e	no	Chile,	e	com	a	represen-
tação	 de	 distribuidores	 na	 Colômbia,	
Equador,	Paraguai	e	Peru.	A	organização	
e	 o	 espírito	 da	 empresa	 são	 inovado-
res	e	multiculturais,	baseados	em	con-
fiança,	integridade,	espírito	de	equipe	e		
compromisso	 em	 buscar	 a	 melhoria		
constante.	Atraímos	e	desenvolvemos		
indivíduos	de	grande	talento,	oferecendo		
um	ambiente	profissional,	 liberdade	de	
empreendimento,	além	do	treinamento	
e	do	suporte	necessários	para	que	eles	
se	tornem	líderes	no	futuro.

A FREUDENBERG HOME AND 
CLEANING SOLUTIONS É…

...uma	líder	global	em	produtos	de	lim-
peza	mecânicos	para	uso	doméstico	e	
comercial,	com	marcas	de	grande	reco-
nhecimento,	como	Vileda®,	O-Cedar®	e	
Patito®.

Sede	regional:	Aurora	(USA).	Escritórios	
de	vendas:	Buenos	Aires	(AR),	Santiago	
(CL)



A	Freudenberg	Oil	&	Gas	é	uma	forne-
cedora	global	de	soluções	 inovadoras	
de	vedação	e	de	produtos	diferenciados	
para	o	setor	de	petróleo	e	gás.	Isso	inclui		
segmentos	de	mercado	como	produtos	
de	perfuração/BOP	(controle	de	pressão),	
produtos	de	cabeça	de	poço,	serviços	
de	fraturamento,	plataformas	offshore		
de	petróleo	e	gás,	dutos	e	 instalações		
submarinas.	As	tecnologias	e	os	produtos		
de	 vedação	 da	 empresa	 são	 usados	
para	aplicações	 terrestres	e	em	alto-	

mar,	incluindo	FPSOs,	refinarias,	além	de		
indústrias	químicas	e	petroquímicas.		
A	empresa	fornece	uma	gama	completa		
de	juntas	de	elastômeros,	selos	termo-
plásticos,	selos	mecânicos	e	conectores	
submarinos,	além	de	anéis	de	vedação	
e	gaxetas.

A	Freudenberg	Oil	&	Gas	Technologies	
tem	seu	próprio	laboratório	de	testes	de		
produtos	e	desenvolvimento	de	materiais,		
no	qual	novos	materiais	e	soluções	são		
desenvolvidos	e	uma	análise	 interna	é		
realizada	para	soluções	personalizadas	e		
projetos	 patenteados	 de	 clientes.	 O		
laboratório	tem	a	capaci	dade	de	realizar:		
receitas	de	mistura	de	borrachas	perso-
nalizadas,	cisterna	de	teste	de	produtos		
e	testes	 laboratoriais	de	gases	ácidos,		
HPHT	(alta	pressão	e	alta	temperatura),		
ciclos	 térmicos	 e	 propriedades	 de		
materiais.	 A	 Freudenberg	 Oil	 &	 Gas		
Technologies	 atende	 a	 uma	 grande		
variedade	de	clientes,	incluindo	empresas		
de	 produção	 de	 petróleo	 e	 gás,	 além		
de	empresas	de	engenharia	e	serviços.

A FREUDENBERG OIL & GAS 
TECHNOLOGIES É…

…uma	fornecedora	global	de	tecnologias		
inovadoras	 de	 selos	 e	 produtos	 de		
vedação	diferenciados	para	a	indústria	
de	petróleo	e	gás,	atendendo	a	requisitos		
desafiadores	de	aplicação,	terrestre	e	
em	alto-mar,	e	desenvolvendo	materiais	
patenteados.

Sede	regional:	Houston	(EUA).	Escritório	
de	vendas:	Rio	de	Janeiro	(BR)
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A	EagleBurgmann	é	uma	das	principais	
fornecedoras	internacionais	de	tecnologia	
de	vedação	industrial.	Seus	produtos	são	
utilizados	em	aplicações	onde	segurança,		
eficiência	e	confiabilidade	são	conside-
rados	elementos	essenciais	como,	por		
exemplo,	 em	 refinarias,	 indústrias		
de	 petróleo	 e	 gás,	 químicas,	 energia,	
processamento	 de	 alimentos,	 papel	 e	
celulose,	 tratamento	 de	 água,	 naval,		
aeronáutica	e	mineração.

Na	América	do	Sul,	aproximadamente,		
250	colaboradores	nas	unidades	do	Brasil	e		
Venezuela	produzem	e	comercializam		
selos	mecânicos,	sistemas	de	abasteci-
mento,	 juntas	 de	 expansão,	 juntas		

estáticas	e	gaxetas,	assim	como,	pres-
tam	 serviços	 de	 assistência	 técnica		
para	todos	estes	produtos	e	para	selos		
mecânicos	 a	 gás	 para	 compressores		
e	acoplamentos	magnéticos.	Uma	rede		
de	Centros	de	Serviços,	Filiais	de	Vendas		
e	 Representantes	 estende	 seu	 aten-
dimento	 a	 países	 como:	 Argentina,		
Bolívia,	Chile,	Colômbia,	Paraguai,	Peru	
e	Uruguai.	

Com	suas	ideias,	soluções	e	compromisso,		
cerca	de	6.000	colaboradores	em	mais	
de	70	subsidiárias	garantem,	todos	os	
dias,	 que	 clientes	 em	 todo	 o	 mundo		
possam	 contar	 com	 os	 sistemas	 de		
selagem	EagleBurgmann.

A EAGLEBURGMANN É…

…uma	das	principais	fornecedoras	in-
ternacionais	de	soluções	de	vedação	
industrial.

Sede	e	site	de	produção:	Campinas	(BR),	
Caracas	 (VE).	 Sede	 em:	 Bogota	 (CO).	
Centro	de	serviços:	Bucaramanga	(CO)	
e	Valencia	(VE).		Escritório		de		vendas		
e	centro	de	serviços:	Buenos	Aires	(AR),	
Santiago	(CL)
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A	Corteco	é	uma	das	maiores	empre-
sas	na	área	peças	de	reposição	originais		
e	de	qualidade	para	carros	e	veículos	
comerciais	leves.	Graças	ao	seu	vínculo		
direto	 com	 o	 Grupo	 Freudenberg,	 a		
empresa	 consegue	distribuir	mais	 de		
19.000	produtos	no	mundo	 inteiro.	A		
gama	de	peças	de	reposição	inclui	produ-
tos	das	áreas	de	controle	de	vibração	e		
vedação,	além	de	filtros	de	ar	de	cabine.

Os	clientes	da	Corteco	beneficiam-se	do	
know-how	de	OEM	e	das	capacidades		
avançadas	 de	 pesquisa	 e	 desenvolvi-
mento	da	Freudenberg.	Uma	atenção		
especial	 é	 dedicada	 às	 chamadas		
“soluções	 verdes”,	 como	 LESS®,	 GAS		
LIP	e	um	selo	PTFE	otimizado	por	pressão,		
que	são	os	marcos	da	Freudenberg	em	
termos	de	redução	da	poluição.

A CORTECO É…

…a	organização	de	vendas	do	Grupo	
Freudenberg	para	o	mercado	indepen-
dente	de	peças	de	reposição	automoti-
vas	(IAM).

Sede	e	site	de	produção:	Diadema	(BR)



15

A	 Chem-Trend,	 fundada	 em	 1960,	 é		
líder	global	em	agentes	desmoldantes	
especiais,	 bem	 como	 especialidades		
químicas	 para	 processos	 industriais.		
A	 empresa	 atende	 a	 clientes	 de	 uma	
grande	 variedade	 de	 indústrias,	 des-
de	autopeças	até	energia	eólica,	naval,		
eletrônicos	e	muitas	outras.	A	Chem-
Trend	ganhou	reconhecimento	mundial	
devido	às	vantagens	de	seus	produtos	e	
ao	suporte	técnico.

O	 foco	 específico	 da	 Chem-Trend	 é		
formular	 e	 fabricar	 especialidades		
químicas	inovadoras	para	uso	em	indús-
trias	de	fundição,	borrachas	em	geral,		
poliuretano,	 pneus,	 rotomoldagem,		
termoplásticos,	 compósitos	 e	 muitos		
outros.	 No	 centro	 de	 seu	 negócio,		
estão	 os	 agentes	 desmoldantes,	 os		
lubrificantes	 de	 pistão,	 as	 pinturas	
para	pneus	e	os	agentes	de	purga	pro-
jetados	para	auxiliar	na	fabricação	de		
peças	acabadas	de	alta	qualidade.	Os	
produtos	 estão	 disponíveis	 por	 meio		
de	uma	rede	global	de	vendas	diretas	e	
também	de	distribuidores.

No	 Brasil	 desde	 1986,	 a	 Chem-Trend		
mantém	 produção,	 vendas,	 admi-
nistração,	 atendimento	 ao	 cliente	 e		
suporte	 técnico	 local	 na	 unidade	 de		
Valinhos,	São	Paulo.	Líder	em	seu	seg-
mento,	 a	 Chem-Trend	 Brasil	 for	nece		
agentes	 desmoldantes,	 lubrificantes		
de	 pistão	 e	 auxiliares	 de	 processos		
para	o	mercado	local,	a	América	do	Sul		
e	a	África	do	Sul.

A CHEM-TREND É…

...líder	global	em	agentes	desmoldantes	
especiais	e	especialidades	químicas	para	
processos	industriais.

Sede,	escritório	de	vendas	e	site	de	produ-
ção:	Valinhos	(BR)



Os	 lubrificantes	 especiais	 para	 pre-
enchimento	inicial	são	a	essência	do	nosso		
negócio.	Oferecemos	aos	nossos	clientes		
soluções	tribológicas	especializadas,	por	
meio	do	fornecimento	de	 lubrificantes	
especiais	 personalizados	 diretamen-
te	para	os	clientes	em	quase	todos	os		
setores	industriais	e	mercados	regionais.	
Nossos	clientes	incluem	produtores	de	
componentes,	 módulos,	 máquinas	 e		
sistemas,	além	de	empresas	que	usam	
esse	equipamento	para	suas	próprias		
atividades	 de	 produção	 ou	 processa-
mento.

A	Klüber	Lubrication	oferece	aproxima-
damente	 2.000	 tipos	 diferentes	 de	
lubrificante	 especial,	 muitos	 deles		

desenvolvidos	e	fabricados	de	acordo	
com	os	requisitos	específicos	dos	clien-
tes.	Com	uma	consultoria	competente		
e	 orientada	 para	 os	 clientes,	 além	 de		
serviços	 abrangentes,	 nossos	 colabo-
radores	 estabeleceram	 a	 excelente		
reputação	da	Klüber	Lubrication	como	
parceiro	da	indústria	e	do	comércio.

Com	mais	de	80	anos	de	experiência,	
amplo	expertise	no	setor,	várias	certi-
ficações,	cerca	de	150	engenheiros	de	
pesquisa	e	desenvolvimento	e	outros	
especialistas	 técnicos,	 além	 de	 insta-
lações	 de	 teste	 de	 alto	 desempenho,		
somos	 um	 dos	 maiores	 fornecedores		
de	lubrificantes	especiais	do	mundo.

A KLÜBER LUBRICATION É…

...a	líder	global	em	lubrificantes	especiais,	
oferecendo	soluções	tribológicas	avan-
çadas,	eficientes	e	de	alto	desempenho.	
Fornece	lubrificantes	especiais	perso-
nalizados	diretamente	para	os	clientes		
em	quase	todos	os	setores	industriais	e	
mercados	regionais.

Sede	e	site	de	produção:	Barueri	(BR).	
Escritório	de	vendas:	Buenos	Aires	(AR),	
Santiago	(CL).	Site	de	produção:	Buenos	
Aires	(AR)
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O	Grupo	SurTec,	fundado	em	1993	na		
Alemanha,	possui	sociedades	filiadas	
em	20	países,	atendendo	a	clientes	em	
mais	de	50	países.	Além	disso,	trabalha	
com	parceiros	que	o	representam	em		
outros	mercados.	A	SurTec	oferece	um	
portfólio	muito	abrangente	para	o	setor	
de	tratamentos	de	superfícies,	incluindo		
pré-tratamento	 livre	 de	 Cr(VI)	 para		
metais	 leves,	 pré-tratamento	 livre	 de		
fosfato	 para	 aço	 e	 aço	 galvanizado,		
especialidades	químicas	para	o	processo		
de	galvanização	a	quente,	processos	de	
zinco	e	zinco-níquel	confiáveis,	incluindo		
passivações	livres	de	Cr	e	Co,	a	cadeia	de	
processos	completa	para	eletrodeposição		
decorativa	livre	de	Cr(VI)	para	aço	ou	plástico		
e	 sistemas	 modulares	 de	 desengraxe	
para	processos	de	 limpeza	altamente	
sofisticados,	 incluindo	a	subsequente	
proteção	contra	corrosão	temporária.

Os	produtos	e	os	processos	da	SurTec		
são	 fornecidos	 diretamente	 para	 os		
clientes	em	quase	todos	os	segmentos		
que	 tra	balham	 com	 tratamento	 de		
superfí		cies,	 incluindo	 automotivo,		

aeroespacial,	 construção/arquitetura,		
produtos	 domés	ticos,	 eletrônicos,	
ener	gias	 renováveis	 e	 engenharia		
mecânica.	 A	 SurTec	 do	 Brasil	 foi		
fundada	em	1999.

A SURTEC É…

...uma	empresa	que	desenvolve,	fabrica		
e	comercializa	especialidades	químicas		
com	valor	agregado	para	processos	de		
tratamentos	 de	 superfícies	 indus-
triais,	como	pré-tratamento	de	metal,		
limpeza	de	peças	industriais	e	eletro-

deposição	 funcional	 e	 decorativa,		
incluindo	metalização	de	plásticos.

Sede	 e	 site	 de	 produção	 (a	 partir	 de		
Janeiro	de	2016):	Valinhos	(BR)
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A	 TrelleborgVibracoustic	 é	 a	 principal		
fornecedora	 de	 soluções	 de	 controle	
de	vibração	para	veículos	de	passeio	e		
comerciais.	Com	seu	foco	dedicado	nos	
requisitos	dos	clientes	e	com	a	compe-
tên	cia	 comprovada	 de	 seu	 sistema,	 a		
empresa	possui	uma	excelente	reputação		
como	 fornecedora	 de	 soluções	 de		
desenvolvimento	para	a	indústria	auto-
motiva	 global.	 O	 portfólio	 completo	
de	produtos	da	empresa	para	veículos		
de	passeio	e	comerciais	é	exclusivo	no	
mercado	 automotivo.	 Esses	 produtos		
pioneiros	 reduzem	 a	 vibração	 e	 os		
ruídos	indesejados,	além	de	aumentar		
o	conforto	da	direção.	

A	 TrelleborgVibracoustic	 possui	 duas	
fábricas	no	Brasil:	uma	em	Guarulhos	
e	outra	em	Taubaté.	As	duas	unidades	
oferecem	serviços	de	P&D	(pesquisa	e	

desenvolvimento)	para	OEMs	globais	e		
para	 o	 mercado	 brasileiro	 local,	 além		
de	fabricar	suportes	de	motor	(coxins),		
buchas	 de	 chassis,	 de	 exaustão	 e	 de		
suspensão.	As	fábricas	são	comprome-
tidas	 com	 a	 proteção	 ambiental	 e		
desenvolveram	 opções	 especiais	 para		
reciclar	 seus	 resíduos	 industriais;	 por		
exemplo,	 a	 superfície	 de	 campos	 de		
futebol	 inclui	borracha	reciclada.	Esse		
compromisso	 reflete	 o	 objetivo	 de		
todo	 o	 Grupo	 TrelleborgVibracoustic,		
no	 qual	 as	 mel	hores	 práticas	 globais		
são	 conti	nuamente	 implementadas		
para	 garantir	 um	 padrão	 superior	 de		
qualidade,	 saúde,	 segurança	 e	 meio		
ambiente.	As	duas	fábricas	são	certifi-
cadas	com	ISO	TS	16949	e	 ISO	14001.		
Além	 disso	Taubaté	 é	 certificada	 com		
OHSAS	18001.

A TRELLEBORGVIBRACOUSTIC É…

…a	principal	fornecedora	de	soluções	
de	controle	de	vibração	para	veículos	
de	passeio	e	comerciais.	

Escritórios	de	vendas	e	sites	de	produção:	
Taubaté	e	Guarulhos	(BR)
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A	 iniciativa	“We	all	take	care”	encoraja	
cada	um	dos	colaboradores	do	mundo	
inteiro	a	contribuir	com	ideias	e	suges-
tões	de	melhoria,	gerando	uma	cultura	
na	qual	todos	se	sentem	responsáveis	
pela	 saúde,	 segurança	 no	 trabalho,		
proteção	 ambiental,	 relacionamento		
interpessoal	e	pelos	possíveis	riscos	nas	
fábricas.

Prêmios	anuais	concedidos	para	projetos	
de	alta	qualidade	motivam	as	equipes		
a	 se	 engajarem	 com	 a	 iniciativa.	 As		
melhores	 ideias	 servem	 de	 exemplo,		
trazendo	 melhorias	 contínuas	 para		
toda	a	empresa.	Por	dar	prioridade	às	
ações	 de	 segurança,	 a	 Freudenberg		
conseguiu	reduzir	significativamente	o	
índice	de	acidentes	e	há	muitos	anos,	
o	 mantém	 abaixo	 do	 nível	 do	 setor		
industrial.

A	 situação	 em	 relação	 à	 proteção		
ambiental	 é	 parecida.	Várias	 medidas		

ambientais	 da	 empresa	 vão	 muito		
além	das	exigências	legais.	Mais	de	80%	
das	fábricas	do	Grupo	Freudenberg	ao	
redor	 do	 mundo	 já	 são	 certificadas		
com	a	 ISO	14001	e	a	OSHAS	18011—e	
todas	as	fábricas	precisam	obter	essas	
certificações	internacionais.

O	Grupo	Freudenberg	assinou	o	Pacto	
Global	das	Nações	Unidas,	em	Janeiro	
de	2014.	Esta	é	uma	iniciativa	de	res-
ponsabilidade	 corporativa	 voluntária	
para	encorajar	operações	de	valores	e		
sustentabilidade.	O	Grupo	publicou	o		
seu	segundo	relatório	de	Comunicação	
de	 Progresso,	 em	 agosto	 de	 2015.	 O		
relatório	 descreve	 como	 a	 empresa		
vivencia	 os	 dez	 princípios	 do	 Pacto		
Global	sobre	direitos	humanos,	trabalho,		
proteção	 ambiental	 e	 combate	 à		
corrupção.

ESTABELECENDO UM EXEMPLO 
DE AÇÃO RESPONSÁVEL



Educação—bem	 como	 a	 proteção	 do		
ambiente—são	 áreas	 nas	 quais	 a	
Freudenberg	 atua	 ativamente	 como		
parte	de	sua	abordagem	de	cidadania	
corporativa	em	todo	o	globo.	A	inicia	tiva		
global	da	Freudenberg	e²	visa	ampliar	
este	compromisso	que	existe	há	muitos		
anos.	 Apoia	 projetos	 que	 promovam	
o	 acesso	 à	 educação	 e	 à	 proteção	 do		
ambiente	através	de	apoio	financeiro,		
trabalho	 voluntário	 e	 conhecimento.		
e²	 foi	 lançado	 em	 2015.	 Os	 objetivos		
da	 iniciativa	 estão	 alinhados	 com	 a		
“Educação	 para	 Todos”	 da	 UNESCO,	
bem	 como	 “Metas	 do	 Milênio”	 das	
Nações	 Unidas	 relacionadas	 com	 a	
proteção	ambiental.

Apoio a menores com deficiência  
intelectual
A	JAM	(Jacareí	Ampara	Menores)	é	uma	
instituição	que	apoia	e	capacita	jovens.		
Essa	 instituição	 privada	 foi	 fundada		
em	Jacareí	 (SP)	em	1969	e	atua	 legal-
mente	 como	 uma	 ONG,	 recebendo	
contribuições	 financeiras	 do	 gover-
no,	de	empresas	privadas	e	de	outros		
doadores.	Sua	missão	é	ajudar	jovens	de	
origem	socioeconômica	desfavorecida	e	
com	deficiência	intelectual.	Ela	trabalha	
principalmente	com	crianças	e	 jovens,	
promovendo	a	integração	na	vida	social	

e	no	ambiente	de	trabalho	e	desenvol-
vendo	suas	habilidades	e	capacidades	
através	 de	 metodologias	 especiais	 e		
treinamentos.	A	formação	profissional	
dos	jovens	com	dificuldades	intelectuais		
é	 realizada	 através	 de	 experiências		

profissionais	 práticas,	 desenvolvendo		
suas	habilidades	para	futuras	contra-
tações	em	empresas	do	mercado,	a	fim	
de	obter	satisfação	pessoal	e,	se	possível,	
independência	financeira.	A	JAM	tam-
bém	oferece	assistência	social,	cuidados		
médicos,	esportes	e	atividades	sociais.	
Além	disso,	a	JAM	iniciou	um	programa	
especial	 que	 coloca	 jovens	 em	 várias		
empresas	 da	 região,	 nas	 quais	 são		
contratados	como	auxiliares	de	escritório.	
A	 instituição	 também	 organiza	 aulas		
extras	aos	sábados.	O	objetivo	é	garantir	
a	esses	jovens	uma	perspectiva	de	vida	

INICIATIVAS DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL DA FREUDENBERG
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melhor	e	desenvolver	novas	habilidades	
para	futuros	empregos.

Aprender para Transformar
Trinta	por	cento	de	 todas	as	crianças	
não	 concluem	 o	 ensino	 fundamental	
no	 Brasil.	 Dez	 por	 cento	 de	 todos	 os		
jovens	 abandonam	 o	 ensino	 médio.		
Muitos	 deles	 não	 têm	 a	 chance	 de		
mudar	de	vida,	pois	sem	uma	formação	
adequada	 é	 difícil	 iniciar	 uma	 boa		
carreira.

A	Freudenberg	desenvolveu	um	curso		
de	formação	profissional	gratuito	com	
duração	 de	 seis	 meses	 para	 jovens		
de	 famílias	 de	 baixa	 renda,	 com	 o		
objetivo	de	melhorar	suas	habilidades	
profissionais.

No	curso,	jovens	recebem	um	certificado		
básico	 de	 operação	 de	 máquina,	 por		
exemplo.	Eles	também	aprendem	sobre		
marketing,	 administração	 e	 proteção		
ambiental.	O	curso	também	inclui	aulas	
de	etiqueta,	pois	o	ambiente	de	trabalho	
exige	interação	social	entre	as	pessoas	
para	gerar	relacionamentos	amistosos		
e	 colaboração	 mútua.	Todas	 as	 aulas		
são	ministradas	por	colaboradores	da	
Freudenberg,	 compartilhando	 seus		
conhecimentos	e	experiências.

Desde	2009,	176	alunos	foram	treinados.	
Aproximadamente	 24%	 (42	 pessoas)	
trabalham	 atualmente	 na	 empresa	 e		
a	metade	dos	outros	formados	foram	
contratados	por	outras	empresas.

Iniciativas	de	Responsabilidade	Social	da	Freudenberg
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VALOR PARA OS CLIENTES

Comprometemo-nos	a	antecipar,	com-
preender	e	atender	às	necessidades	e	
expectativas	de	nossos	clientes.	Como	
fornecedor	criterioso,	atentando	para	os	
mínimos	detalhes,	oferecemos	o	apoio		
indispensável,	contribuindo	para	o	sucesso		
de	 nossos	 clientes.	 Agregamos	 valor		
superior	por	meio	de	nosso	compromisso	
com	a	qualidade,	serviço	e	confiabilidade,		
apoiado	por	nossa	presença	global.	

INOVAÇÃO
Como	empresa	multinacional	de	origem		
alemã,	competindo	nos	mercados	globais,		
a	nossa	consolidada	tradição	de	inovação		
e	renovação	beneficia	os	nossos	clientes.		
A	 inovação	constante	em	tudo	o	que		
fazemos	é	fundamental	para	o	nosso		
sucesso	financeiro	de	longo	prazo.	Somos		
líderes	no	aperfeiçoamento	continuo	e		
a	 nossa	 cultura	 encoraja	 e	 premia	 a		
criatividade	e	a	 iniciativa	oriundas	de	
todos	os	nossos	colaboradores.

LIDERANÇA

O	 espírito	 empreendedor	 é	 a	 nossa		
herança	cultural	e	a	base	de	nosso	sucesso.		
Damos	continuidade	a	essa	tradição	por	
meio	da	delegação	de	responsabilidades,	
liberdade	de	ação	e	comprometimento	
pessoal.	Acreditamos	na	liderança	sólida	
baseada	em	exemplos	pessoais,	modéstia,		
confiando	nas	pessoas	e	promovendo	o	
espírito	de	equipe.	Comprometemo-nos		
com	 o	 desenvolvimento	 dos	 futuros		
líderes	 do	 Grupo	 Freudenberg	 para		
preservar	este	estilo	de	atuação.	

PESSOAS
Como	empresa	familiar,	dedicamo-nos	
ao	 bem-estar	 e	 ao	 desenvolvimento		
pessoal	 de	 nossos	 colaboradores.		
Rejeitamos	todas	as	formas	de	discrimi-
nação	e	assédio	e	demonstramos	respeito		
e	 compreensão	 em	 todas	 as	 relações		
interpessoais.	Promovemos	um	ambiente
multicultural,	 onde	 colaboradores		
possam	trabalhar	conjuntamente	em	
equipes	 globais,	 para	 enriquecer	 a		
nossa	cultura	e	capacidade.	Acreditamos		
no	valor	de	relacionamentos	dura	douros	
com	clientes,	 fornecedores	e	parceiros	
industriais.
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Nossos	Princípios—Grupo	Freudenberg

RESPONSABILIDADE

Nossa	 empresa	 e	 seus	 acionistas		
familiares	comprometem-se,	 juntos,	a	
proteger	o	meio	ambiente	e	a	agir	como	
cidadãos	 responsáveis	 em	 todos	 os		
países	e	comunidades	onde	operamos.	
Tomamos	todas	as	precauções	possíveis	
para	garantir	a	segurança	do	 local	de	
trabalho	e	dos	nossos	produtos.	Como	
empresa	familiar,	empenhamo-nos	em	
alcançar	os	mais	elevados	padrões	de	
comportamento	 pessoal.	 Integridade	
e	justiça	orientam	a	nossa	conduta	na		
empresa,	com	nossos	parceiros	comerciais		
e	com	o	público	em	geral.

Após	 mais	 de	 165	 anos,	 o	 Grupo		
Freudenberg	é	e	permanecerá	sendo	um	
empreendimento	de	controle	totalmente		
familiar.	Acreditamos	firmemente	que	a	
nossa	orientação	para	o	 longo	prazo	é		
força	importante	que	beneficia	nossos		
clientes	e	parceiros.	Uma	vez	que	não		
temos	aversão	a	assumir	riscos	razoá	veis,		
a	 prudência	 financeira	 e	 a	 solidez		
continuarão	a	definir	a	abrangência	e	a	
velocidade	de	nosso	desenvolvimento		
estratégico.	O	Grupo	Freudenberg	tem		
uma	 longa	 e	 bem-sucedida	 tradição		
de	 cooperação,	 alianças	 e	 parcerias		
globais,	que	nos	possibilita	servir	melhor	
os	nossos	clientes	e	fortalecer	a	nossa	
posição	competitiva.

ORIENTAÇÃO PARA O 
LONGO PRAZO



CONTATOS

Freudenberg
Centro	Corporativo	Regional
América	do	Sul
Alameda	Rio	Negro,	585
Ed.	Jaçari,	conj	63
Alphaville,	Barueri,	SP
CEP	06454-000
Brasil
Telefone:	+55	11	2176	2300
www.freudenberg.com.br

CONTATOS  
ARGENTINA 

FHCS	S.A.	Division	Vileda
Calle	94	(ex	Italia)	N°	193,
Villa	Zagala
1651	San	Martín,	Pcia.,
Buenos	Aires
Argentina
Telefone:	+54	11	4721	7216
www.vileda.com

Klüber	Lubrication	Argentina
Martin	J.	Haedo	4301	/	63
B1604CXO	Florida,
Prov.	Buenos	Aires
Argentina
Telefone:	+54	11	4709	8400
www.klueber.com

EagleBurgmann	Argentina
Catalina	M	de	Boyle,	3117	
(calle	28)
B1650AVI	-	San	Martín	-	
Província	de	Buenos	Aires
Argentina
Telefone:	+54	11	4754	6373
Fax:	+54	11	5274	7873
www.eagleburgmann.com

Freudenberg	Performance	
Materials	(Freudenberg	S.A	
Telas	sin	Tejer	S.A.)
Calle	94	(ex	Italia)	N°	193,
Villa	Zagala
1651	San	Martín,	Pcia.,
Buenos	Aires
Argentina
Telefone:	+54	11	4721	7200
Fax:	+54	11	4754	2635
www.freudenberg-pm.com

CONTATOS BRASIL

Klüber	Lubrication		
Lubrificantes
Especiais	Ltda.
Rua	São	Paulo,	345,	Distrito
Industrial	de	Alphaville
CEP	06465-902
Barueri,	SP
Brasil
Telefone:	+55	11	4166	9000
www.kluber.com.br

EagleBurgmann	do	Brasil
Av.	Santa	Isabel,	1721,	Barão
Geraldo,	CEP	13084-643
Campinas,	SP
Brasil
Telefone:	+55	19	3114	5600
Fax:	+55	19	3749	9741
www.eagleburgmann.com.br

Freudenberg-NOK
Componentes	Brasil	Ltda.
Av.	Piraporinha,	411
Vila	Nogueira
CEP	09950-902
Diadema,	SP
Brasil
Telefone:	+55	11	4072	8000
Fax:	+55	11	4079	2753
www.fst.com

Corteco
Av.	Piraporinha,	411
Vila	Nogueira	CEP	09950-902
Diadema,	SP
Brasil
Telefone:	+55	11	4072	8000
Fax:	+55	11	4079	2753
www.fst.com
	
Freudenberg	 Performance	
Materials	(Freudenberg	Não	
Tecidos	Ltda.)
Av.	Presidente	Humberto
Alencar	Castelo	Branco,
2735,	Rio	Abaixo
CEP	12321-150,	Jacareí,	SP
Brasil
Telefone:	+55	12	2127	7500
Fax:	+55	12	2127	7607
www.freudenberg-pm.com

	Freudenberg	Não	Tecidos	
Ltda.	Filtration	Technologies	
Division
Av.	Ademar	Pereira	de	Barros,
1021,	Jardim	Santa	Maria
CEP	12328-300	
Jacareí,	SP
Brasil
Telefone:	+55	12	3955	3500
Fax:	+55	12	3955	3532
www.freudenberg-filter.com

SurTec	do	Brasil	Ltda.
Rua	Antônio	Felamingo,	
575,	Macuco
CEP	13279-452	Valinhos,	SP
Brasil
Telefone:	+55	19	3881	8220
Fax:	+55	19	3881	8222
www.surtec.com.br

24



25

Trelleborg	Automotive	do	
Brasil
Av.	Rotary,	1350
CEP	07042-000	
Guarulhos,	SP
Brasil
Uma	empresa	do	Grupo	
TrelleborgVibracoustic	Group
Telefone:	+55	11	2147	5769
Fax:	+55	11	2147	5895
www.tbvc.com

Vibracoustic	do	Brasil	Ltda.
Av.	Arcenio	Riemma,	1.415,
Distrito	Industrial	do	Una
CEP	12072-250,	Taubaté
Uma	empresa	do	Grupo
TrelleborgVibracoustic	Group
Telefone:	+55	12	3601	2100
Fax:	+55	12	3602	2100
www.tbvc.com

Chem-Trend	Ind.	e	Com.	de
Prod.	Químicos	Ltda.
Rua	Antonio	Felamingo,
575,	Macuco
CEP	13279-452,	Valinhos,	SP
Brasil
Telefone:	+55	19	3881	8220
Fax:	+55	19	3881	8222
www.chemtrend.com.br

CONTATOS CHILE

EagleBurgmann	Chile
Av.	San	Pablo,	9900
Galpón	9,	Pudahuel
9020000,	Santiago
Chile
Telefone:	+56	2	2948	8400	
www.eagleburgmann.com

	Freudenberg	Productos	del
Hogar	Ltda.
Avenida	del	Valle	Sur	N°570
Ciudad	Empresarial
8581151	Santiago
Chile
Telefone:	+56	2594	1900
Fax:	+56	2594	1901
www.vileda.com

Klüber	Lubrication		
Chile	Ltda.
Eduardo	Frei	Montalva	9950,
Módulo	B1,	Cargo	Park
9950	Santiago
Chile
Telefone:	+56	2747	1188
www.klueber.com

CONTATOS COLOMBIA

EagleBurgmann	Colombia
S.A.S.	/	Bogotá
13A	No.	86A-74
Oficina	302
110221	Bogotá
Colômbia
Telefone:	+57	1	702	91	16
Fax:	+57	1	702	90	24
www.eagleburgmann.com

CONTATOS  
VENEZUELA 

EagleBurgmann		
Venezuela,	C.A.
Final	calle	Milán	con	calle
Miranda,	edificio	SBR		
Piso	01,	Los	Ruices	Sur
1071	Caracas
Venezuela
Telefone:	+58	212	256	1910
Fax:	+58	212	258	0577
www.eagleburgmann.com.ve

Contatos
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