VALSPAR

Relações com Investidores
Líder global em tintas e revestimentos industriais, desde 1806, a Valspar tem oferecido ao mercado de revestimentos
industriais o que há de melhor em inovações, qualidade e serviço de atendimento ao cliente.
Com cerca de 9.500 funcionários distribuídos por mais de 25 países, a Valspar está numa posição única capaz de suprir
os clientes com as soluções em revestimentos de que eles necessitam. Nossa linha de produtos inclui:
- Tintas e revestimentos para embalagens rígidas, especialmente latas para alimentos e bebidas;
- Revestimentos para proteção interna e bases e vernizes externos com alta resistência a abrasão e para aplicação em
tubos aerossóis de alumínio e tampas de garrafas;
- Bases e revestimentos de proteção interna para bisnagas de alumínio;
- Acabamentos especiais para recipientes plásticos e de vidro para a indústria de bebidas e indústria de cosméticos;
- Tintas e revestimentos especiais para repintura automotiva;
- Primers, revestimentos e vernizes para aplicação industrial em bobinas de aço e alumínio para indústria geral (coil
coating);
- Tintas e revestimentos especiais para plásticos de engenharia;
- Tintas e revestimentos de aplicação industrial para fabricantes de equipamentos originais voltados aos mercados de
agricultura, eletrodomésticos, construção civil e transporte de cargas;
O objetivo da Valspar a longo prazo é aumentar em 12% suas vendas e em 15% seus lucros por meio de uma
combinação de crescimento interno e uma forte política de aquisições, visando incrementar e complementar os negócios
existentes. Além disso, a Valspar busca aumentar o retorno em capital para 20%.
Sediada em Minneapolis, MN, a Valspar apresenta uma ampla e diversificada gama de produtos, tornando-se um dos
mais completos fornecedores da indústria de revestimentos e a sexta maior empresa de tintas e revestimentos do
mundo. No Brasil, a companhia possui uma fábrica localizada em São Bernardo do Campo, São Paulo, que conta com
mais de 250 colaboradores e atende todo o mercado sul-americano.
Visite a página de Mercados & Produtos para obter mais informações sobre os produtos oferecidos pela Valspar no
Brasil.

http://www.valspar.com.br

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 24 September, 2017, 18:52

