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Daubert Cromwell Abre Nova Fabrica em Brasil

ALSIP, IL USA-- Daubert Cromwell, fabricante global de inibidores de corrosão e embalagens
protetivas industrial, anunciou recentemente sua expansão no Brasil. Daubert do Brasil Ltda. (Daubert
Brasil), está sediada em Limeira - SP e fabrica, comercializa e vende a sua linha completa da empresa de
embalagens inibidoras de corrosão e líquidos preventivos anticorrosivos.
A Daubert Brasil é o movimento mais recente da Daubert Cromwell, LLC para tornar seus
produtos disponíveis para seus clientes globais de forma mais eficiente, fabricando localmente e
fornecendo suporte técnico mais direto. Daubert Cromwell está sediada em Alsip, Illinois, perto de
Chicago. Possui outras fábricas na China, Eslováquia e Índia, além de escritórios na Alemanha, Bélgica e
México.
O presidente e CEO da empresa, Martin J. Simpson, disse: "O setor industrial brasileiro já é
grande e em crescente expansão, e a concentração de multinacionais do setor automotivo, equipamentos
pesados e industrial OEM, juntamente com os desafios únicos que o clima brasileiro apresenta, torna um
mercado onde a Daubert pode fornecer um valor significativo. Agora podemos fornecer nossos produtos e
serviços especializados de forma transparente e eficaz para fabricantes e produtores de metais no Brasil e
em toda a América do Sul ".
A Daubert Brasil fabricará e venderá as embalagens da empresa, globalmente testadas e aceitas,
de papel e filme plástico com inibidor de corrosão volátil (VCI), bem como dispositivos, emissores e
líquidos preventivos anticorrosão. "A abertura da Daubert Brasil é o próximo passo natural em nosso
crescimento e evolução como o líder no campo de embalagem VCI e prevenção de corrosão", disse
Simpson.
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Daubert Brasil é liderada por Jose Carlos Botecchi. Botecchi é um executivo experiente em
manufatura, com uma longa história em embalagens no Brasil e uma sólida experiência em tecnologia
VCI. Ele supervisiona todos os aspectos técnicos e fabris da operação em Limeira-SP e administração de
vendas da Daubert Brasil, junto com sua equipe brasileira.
Ana Kammarman é Gerente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da América do Sul para
Daubert Cromwell. Ela tem uma sólida experiência em negócios, é fluente em português, espanhol e
inglês. Ela trabalhará nos escritórios de São Paulo e na sede corporativa da Daubert Cromwell em Illinois.
Ao anunciar as nomeações, Simpson disse: "Estou confiante de que a equipe de liderança que nós
reunimos contribuirá muito rapidamente, não apenas para o sucesso geral da Daubert Brasil, mas eles
ajudarão a nos posicionar como a fonte reconhecida de soluções para corrosão em todo o mundo. Eles
sabem o papel VCI desempenha na redução do custo da corrosão e como isso é importante para os nossos
clientes "
Para obter informações completas, envie um e-mail
Informacoes@daubertbrasil.com.br
botecchi@daubertbrasil.com.br
anak@daubertcromwell.com

Sobre a Daubert Cromwell:
Daubert Cromwell é um fabricante global de soluções preventivas contra corrosões, incluindo embalagens de VCI,
líquidos e emissores preventivos contra corrosões. Desde pouco depois da sua fundação em 1948, a empresa foi a
escolha dos fabricantes de metal nos Estados Unidos e mundialmente. A empresa continua a desenvolver e a
aperfeiçoar seus próprios produtos e aplicações para reduzir e eliminar o custo da corrosão para seus clientes.
Com sede em Alsip, Illinois, Estados Unidos, Daubert Cromwell tem unidades fabris, escritórios e profissionais
qualificados disponíveis ao redor do mundo, onde a experiência da empresa seja necessária.

