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4 Negócios

15 Países

+ de 90 Anos

5000 Empregados



Objetivos Estratégicos / Resultado

1. Gerar  Valor: 
• Gestão de Portfólio

• Inovação

• Eficiência Operacional

• Captura de sinergias (CSC)

4. Relevância nos mercados 
onde participamos:
• Liderança nos mercados

• Marcas reconhecidas

• Satisfação de clientes

• Influenciar as cadeias de valor

3. Talento: 
•Ter colaboradores  

comprometidos e 

alinhados

2. Sustentabilidade:
• Garantir o equilíbrio nos 

eixos Econômico, 

Ambiental e Social

• Ser confiáveis

EBITDA / 2013      $ 392,353 BIEBITDA / 2013      $ 392,353 BI

Vendas Consolidadas / 2013 $ 2,568,379 BIVendas Consolidadas / 2013 $ 2,568,379 BI



Nossos negócios

QUÍMICOSTINTAS COMÉRCIOÁGUAS



Negócio Químico
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Produção e comercialização de produtos 
complementares para poliéster para aplicação em 
setores industriais como transporte, infraestrutura, 
construção, náutico, elétrico, etc.



Case de Sucesso SMC  – Construção Civil

O uso de painéis modulares SMC na construção civil é um case de sucesso devido ao
grande volume de aplicação. Permite a substituição de materiais convencionais de
engenharia com redução de custo e ganho de performance. Os painéis modulares
em SMC estão sendo utilizados com grande vantagem sobre outras tecnologias,
principalmente na substituição do concreto, em utilização como reservatórios de
água, containers e módulos habitáveis.



Case de Sucesso SMC  – Tanques Modulares

O projeto modular para reservatórios de água feitos em SMC oferece facilidade de
transporte e flexibilidade de montagem assim como a instalação em qualquer local.

Os diferenciais são a versatilidade de projetos, rapidez na instalação, facilidade de
limpeza e manutenção, durabilidade e garantia de potabilidade.

Outra característica importante é a redução de peso, por exemplo: Para um tanque
de 65mil litros são 2,6MT de SMC contra 39MT em concreto.



Case de Sucesso SMC  – Tanques Modulares

Vila Olímpica - RJ

Vila Olímpica - RJ

Angra – Porto Frade /RJ



Case de Sucesso SMC  – Tanques Modulares

Aeroporto de 
Guarulhos

Empresa VALE



Case de Sucesso SMC  – Módulos Habitáveis

Para os módulos habitáveis é possível fazer instalações personalizadas que
garante grande flexibilidade de montagens.

Pode ser usado para módulos habitáveis provisórios e definitivos.

O processo de montagem/desmontagem é rápido e eficiente e apresenta elevado
índice de reaproveitamento. Montagem de 80m2/dia, com aumento no conforto
térmico, menor custo, ótimo acabamento, resistência à incêndio e ausência de
resíduos durante montagem.



Case de Sucesso SMC  – Módulos Habitáveis



MUITO OBRIGADO!

PERGUNTAS?
alexandre.j@novapol.com.br (27 995192840)


