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Press release: Comunicado de expansão de nova empresa 

Para divulgação imediata 

EVERLAM, uma nova empresa de PVB na América do Sul, será dirigida por 

Sergio Andrade, Vice Presidente, América do Sul 

Mechelen, 6 de Agosto de 2015 – Everlam, uma nova empresa fabricante de filmes de 

polivinil butiral (PVB) para vidros laminados comunicou, hoje, a contratação de Sergio 

Andrade como VP para a América do Sul. A empresa, sediada na Europa e com 

operações iniciadas em 2015, faz um movimento decisivo para o desenvolvimento de 

seus negócios mundialmente.  

Sergio Andrade traz para a Everlam uma vasta experiencia executiva no negócio de  

Polivinil Butiral (PVB) e outros mercados do setor químico, cobrindo todos os países 

da América do Sul. Sua missão será a de posicionar o PVB EverlamTM para crescer no 

mercado de vidros laminados de arquitetura, junto aos clientes atuais e potenciais. 

Luc De Temmerman, CEO da Everlam, comentou: “A tendência crescente do uso de 

vidros laminados na arquitetura abre novas oportunidades e aumenta a demanda para 

produtos de alta qualidade. A meta da Everlam é a de se tornar uma marca de 

excelência em filmes de PVB para vidros laminados de arquitetura. Nós temos os 

produtos certos, um time experiente, e a flexibilidade para prover um excelente serviço 

aos clientes.” 

Sergio Andrade, VP para a América do Sul: "A estratégia de mercado da Everlam, de 

oferecer um produto de qualidade comprovada, com serviço, flexibilidade e estreito 

relacionamento com os clientes, é ideal para apoiar os empreendedores bem 

sucedidos que criaram o mercado de vidros laminados na América do Sul. Estamos 

posicionando nossos produtos para ajudar nossos clientes a se prepararem para o 

crescimento futuro do mercado.”  

Sobre a Everlam 

A Everlam produz filmes de polivinil butiral (PVB) de alta quailidade para uso em vidros 

laminados. Disponível em várias cores, além de incolor, o PVB EverlamTM é usado por 

laminadores mundialmente para produzir vidros laminados de arquitetura duráveis, 

atrativos e de alta performance. O escritório central e o centro técnico da Everlam 

estão localizados em Mechelen, Bélgica. Sua fábrica, com certificação ISO 9001, está 

localizada em Hamm-Uentrop, Alemanha, onde os filmes de PVB tem sido produzidos 

por mais de 25 anos. A Everlam pertence a GVC Holdings, um grupo de investimentos 

especializado em indústrias químicas globais. Para mais informações sobre a Everlam, 

por favor, visite nossa página na internet www.everlam.com. 
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