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Air Liquide Brasil inicia operação de nova planta
A Air Liquide, líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e saúde, anuncia o início
das operações de uma nova Unidade Separadora do Ar (ASU) no Brasil, localizada em Paulínia, São
Paulo. A inauguração ocorreu nesta quinta-feira, 12 de janeiro, e contou com a participação de
autoridades, executivos da empresa e representantes de entidades dos setores em que a Air Liquide
atua.
A nova planta dobra a capacidade de produção de gases como Oxigênio, Nitrogênio e Argônio na
unidade de Paulínia, onde a Air Liquide opera desde a década de 90.
A nova planta em Paulínia moderniza suas instalações, ampliando a capacidade de produção e
eficiência operacional para atender o polo petroquímico local e entregar um serviço seguro e confiável
para suprir as necessidades atuais e futuras dos clientes da empresa, nos segmentos industrial e
medicinal. Ao longo dos dois anos e meio de sua construção, o projeto gerou 150 empregos e irá agora
manter 15 posições fixas.
Para Alexandre Bassaneze, Diretor Geral da Air Liquide Brasil “o investimento contínuo da Air
Liquide no Brasil demonstra a nossa confiança no desenvolvimento do país e na sua recuperação
econômica. Além disso, fortalece a nossa presença na região de Paulínia, um dos pólos
petroquímicos mais importantes do País, e amplia a nossa capacidade de atendimento às
demandas crescentes por gases medicinais e industriais por toda a região”.
____________________________________________________________________________________

Air Liquide Brasil
A Air Liquide Brasil é uma das maiores empresas de gases, tecnologias e serviços para a
Indústria e a Saúde do país, onde está presente desde 1945. Empregamos mais de 1.200
profissionais, distribuídos em mais de 73 localidades que atendem mais de 80% dos
estados brasileiros. Inovamos em mais de 64 setores, da indústria até a saúde hospitalar e
domiciliar, atendendo às crescentes demandas do país e as necessidades de nossos
clientes com comprometimento de longo prazo.
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Air Liquide na América está presente em 14 países ao longo da América do Norte, América Central e Caribe
e América do Sul. As empresas Air Liquide companies na América oferecem gases industriais e medicinais,
tecnologias e serviços para clientes em muitas indústrias incluindo energia, fabricação, eletrônicos e
mercados na área da saúde.
Em 2015, a região da América faturou 3,595 bilhões de euros, o que corresponde a 24% do total de vendas
do Grupo.

_________________________________________________________________________________________
Líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a Indústria e Saúde, a Air Liquide está presente em 80 países, com aproximadamente
68.000 empregados e atende mais de 3 milhões de clientes e pacientes*. Oxigênio, Nitrogênio e Hidrogênio são moléculas essenciais à vida,
matéria e energia. Elas incorporam o território científico da Air Liquide e estão no centro de suas atividades desde a fundação da empresa, em
1902.
A ambição da Air Liquide é ser líder em seu segmento, com performance a longo prazo e atuação sustentável. A estratégia da empresa centrada
no cliente visa o crescimento rentável no longo prazo. Para isso, baseia-se na excelência operacional, investimentos seletivos, abertura à
inovação e uma organização conectada em todo o mundo. Por meio do comprometimento e criatividade de seus empregados, a Air Liquide
impulsiona a transição energética e de meio ambiente, as mudanças na saúde e digitalização, e entrega soluções que agregam valor a todos os
seus públicos.
As receitas da Air Liquide somaram 16,4 bilhões de euros em 2015 e suas soluções de proteção à vida e ao meio ambiente representaram mais
de 40% das vendas. Em maio de 2016, a Air Liquide completou a aquisição da Airgas, que teve receitas equivalentes a US$ 5,3 bilhões (cerca de
€ 4.8 bilhões) ao término do ano fiscal, em março de 2016. A Air Liquide está listada na bolsa de valores Euronext de Paris (seção A) e é
membro dos índices CAC 40 e Dow Jones Euro Stoxx 50.
*Após a aquisição da Airgas em 23 de Maio de 2016

CONTATO
Comunicação Corporativa
Roger Spalding
+55 11 5509-8721

www.airliquide.com.br
Siga-nos no LinkedIn

