Comunicado de imprensa

Clariant conquista prêmio Fornecedor de
Destaque 2017 da Anglo American
• A companhia também foi premiada com o 1º lugar nas categorias
Otimização e Alinhamento Estratégico
• Resultados foram alcançados graças ao alto desempenho dos
produtos da empresa, em especial o FLOTIGAM™ 7500, como
também às suas atividades de responsabilidade social
• Este prêmio é oferecido aos fornecedores estratégicos e táticos
na produção de minério de ferro no Brasil
São Paulo, 8 de fevereiro de 2018 – Clariant, uma das empresas líderes mundiais em especialidades
químicas, foi reconhecida como Fornecedor de Destaque 2017 no prêmio concedido pela Anglo
American, um cliente-chave global. A Clariant também recebeu o 1º lugar nas categorias Otimização
e Alinhamento Estratégico.
Segundo Carlos Tooge, Vice-Presidente da Business Unit Oil & Mining Services da Clariant na
América Latina: “Estamos muito felizes em receber este reconhecimento, que confirma o nível de
qualidade dos nossos produtos e serviços oferecidos ao mercado de mineração, especialmente com o
desenvolvimento das inovações em nosso Centro de Pesquisa em Belo Horizonte. Também destaca
nosso foco em sustentabilidade, principalmente as iniciativas de responsabilidade social.”
Entre os produtos Clariant utilizados pela Anglo American, destaca-se o FLOTIGAM 7500, um novo
coletor que supera as tecnologias existentes, sendo capaz de concentrar o minério de ferro dentro
das especificações de mercado com o melhor custo benefício.
Além disso, em parceria com a Anglo American, a Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais e o Serviço Social da Indústria, a Clariant conduz o Projeto Escolas de Esportes, atendendo
mais de 140 alunos em escola pública da cidade de Itapanhoacanga, Minas Gerais.
Este prêmio é oferecido pela Anglo American aos fornecedores estratégicos e táticos na produção de
minério de ferro no Brasil. A avaliação leva em conta o desempenho técnico-operacional, o
atendimento aos indicadores de performance em segurança e meio ambiente, além da atuação social
com foco nas ações desenvolvidas junto às comunidades onde a Anglo American desenvolve suas
operações.
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A Clariant é uma das líderes globais em especialidades químicas, com sede em Muttenz, próximo a Basel, na Suíça. Em 31 de dezembro de
2016, a companhia empregava 17.442 colaboradores. No ano fiscal de 2016, a Clariant registrou vendas de CHF 5.847 bilhões com seus
negócios em operação. A empresa reporta seus resultados em quatro áreas de negócios: Care Chemicals, Catalysis & Energy, Natural
Resources, Plastics & Coatings. A estratégia corporativa da Clariant baseia-se em cinco pilares: foco em inovação por meio de P&D; criar
valor com a sustentabilidade; reposicionar o portfólio; intensificar o crescimento; e aumentar a lucratividade.

Este comunicado à imprensa e as respectivas fotografias podem ser transferidos a partir de www.clariant.com
o www.PressReleaseFinder.com.

