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O RadiciGroup premiado como principal produtor de filtros
de combustível da América Latina
Um exemplo de co-working para melhorar o desempenho dos produtos:
a Tecfil premia a filial brasileira Radici Plastics Ltda
pela qualidade e excelência no fornecimento
A Radici Plastics Ltda, empresa com sede no Brasil e pertencente à Área de Negócio RadiciGroup
Performance Plastics, nas últimas semanas recebeu o prêmio “Destaque de Qualidade”, promovido por
uma importante empresa cliente produtora de filtros de combustível, a Tecfil, líder de mercado na
América Latina na produção de filtros para automóveis, com mais de 5 milhões de peças produzidas por
mês. Entre os motivos que contribuíram para a obtenção do prestigioso reconhecimento a Tecfil
ressaltou haver apreciado a qualidade e a excelência no fornecimento de tecnopolímeros inovadores e
de um serviço preciso e contínuo de monitoramento dos processos.
«Se trata de um prêmio importantíssimo para a Radici Plastics Ltda – enfatizou Jane Campos, CEO da
Empresa – que testemunha nossa inimitável capacidade de seguir o cliente ao longo de todas as fases
do processo, do projeto à realização do produto acabado. Junto com o departamento de engenharia do
Tecfil conseguimos encontrar uma solução específica para as suas exigências, disponibilizando dois
produtos de marca Radilon® capazes de melhorar o desempenho conjunto do filtro de combustível».
A gama do Radilon® compreende tecnopolímeros que oferecem resistências melhores em condições de
temperaturas elevadas (até 230° para o Radilon® XTreme), materiais reforçados para a substituição
metálica e as poliamidas a cadeia longa.
A oferta dos produtos Radilon® está entre as mais amplas disponívels no mercado das poliamidas e
compreende compostos termoplásticos com base PA6, PA66, copolímeros, PA610, PA612, e PA
especiais para empregos a altas temperaturas. As poliamidas Radilon® estão assim disponíveis como
produtos não reforçados, reforçados com fibra de vidro ou carga mineral, modificados ao impacto e com
formulações especiais para aplicações específicas.
Os produtos Radilon® apresentam as características excepcionais típicas das poliamidas, como a
elevada rigidez e a resistência mecânica, a tenacidade ao impacto, sobretudo no estado condicionado,

além das ótimas propriedades de escorrimento e gasto, boas propriedades de isolamento elétrico e uma
alta resistência química. Tudo isso combinado com uma excelente processabilidade com as tecnologias
de transformação mais comuns.
A versatilidade das poliamidas também torna possível estender as propriedades, adaptando-as a uma
ampla gama de exigências, através do desenvolvimento de formulações especiais, e em alguns casos
de verdadeiros e produtos sob medida segundo as exigências específicas de uso, justamente como no
caso do RadiciGroup e do Tecfil.
No setor do plástico nos últimos anos o RadiciGroup teve um desenvolvimento notável, graças à
capacidade de estar perto do cliente. Um ponto de força do RadiciGroup Performance Plastics é, de fato,
a sua estrutura global, distinta por uma rede de unidades produtivas e comerciais na Itália e no resto da
Europa, Américas do Norte e do Sul e Ásia, que lhe permite satisfazer todos os clientes com uma oferta
completa, inovadora e sustentável.
No Brasil o RadiciGroup está presente há quase vinte anos e hoje a Radici Plastics Ltda, com 60
empregados, é reconhecida como uma das empresas mais importantes da economia local. Apesar do
período de forte declínio para o qual o mercado brasileiro está caminhando, a Radici Plastics Ltda
registrou um aumento do faturado.
A impulsionar as vendas, além dos setores automotivos, elétrico e eletrônico, se juntam também as
aplicações especifícas para os estádios: os Radiflam®, tecnopolímeros anti-fogo com base nas
poliamidas PA6 com 30% de fibra de vidro, foram utilizados para realizar as arquibancadas de cinco
estruturas protagonistas dos Jogos do Rio de Janeiro: o Centro olímpico de tiro esportivo, a Arena da
juventude, o Centro olímpico de Hóquei, a Arena do futuro e o Centro aquático Maria Lenk.
«Fomos os primeiros no Brasil a fornecer tecnopolímeros de poliamidas homologadas, empregadas
para a realização de assentos de estádio - lembrou Jane Campos. O RadiciGroup já havia fornecido os
seus tecnopolímeros para as cadeiras de oito estádios brasileiros que sediaram a Copa do Mundo de
futebol em 2014».
RADICIGROUP - Com 2.985 empregados, um faturamento de 1.011 milhões de euros e uma rede de fábricas e sedes
comerciais localizadas entre a Europa, a América do Norte e do Sul e a Ásia, o RadiciGroup é hoje o líder mundial na
produção de uma vasta gama de produtos químicos, polímeros de poliamida, tecnopolímeros, fibras sintéticas e não
tecidos. Produtos realizados graças a um know-how químico de excelência e desenvolvidos para empregos em
múltiplos setores industriais entre os quais: AUTOMOTIVO - ELÉTRICO/ELETRÔNICO - BENS DE CONSUMO VESTUÁRIO - MOBILIÁRIO - IMOBILIÁRIO - ELETRODOMÉSTICOS - ESPORTIVO. Com as suas macro Áreas de
Negócio - Specialty Chemicals, Performance Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens (Performance Yarn,
Comfort Fibres, Extrusion Yarn) - o RadiciGroup é parte de uma mais ampla estrutura industrial que inclui também o
negócio mecanotêxtil (ITEMA) e o da energia (GEOGREEN) e da Hotelaria (SAN MARCO).
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