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SOBRE A Nexeo Plastics

A Nexeo Plastics é um dos maiores distribuidores globais de químicos, plásticos 
e compostos com um modelo de negócios centralizado.  

Da seleção de materiais às soluções de cadeia de fornecimento e inventário, vamos 
para além da logística tradicional para oferecer serviços de valor acrescentado para 
muitas indústrias.

As nossas pessoas, a nossa paixão, o nosso alcance global e a nossa plataforma tecnológica 
permitem-nos criar formas únicas de desbloquear valor para fornecedores e clientes, 
identificar eficiências e reduzir complexidade no seu negócio.

O maior distribuidor de plásticos nos EUA

Sede: The Woodlands, Texas

+700 colaboradores 
em termos globais

+50 fornecedores de classe global

9.500 produtos  distribuídos em mais de 60 países, fornecidos para mais de 
11.000 clientes.

Fornece praticamente cada grau de resina termoplástica de primeira qualidade 
para moldagem por sopro, extrusão, moldagem por injeção e processadores de 
plástico de moldagem rotacional

11.000 clientes em segmentos da indústria como o setor automóvel, 
compostos, cuidados de saúde, embalagens, fios e cabos, e muito mais

Quase 50 anos de liderança na distribuição de plásticos

• É introduzida a GPD 
• Aquisições da Distrupol 
    e da Nevicolor
• A Nexeo Plastics é o maior 
distribuidor nos EUA e o 4º maior 
distribuidor de plásticos na Europa2

Na Europa, a Nexeo Plastics está focada exclusivamente na distribuição de resinas 
termoplásticas, oferecendo um forte sortido de engenharia, especialidades, compostos, 
poliolefinas, estirénicos e materiais sustentáveis, provenientes de fornecedores de 
classe mundial.

Começamos como 

General P
olymers

Tornámo-nos parte
 

da Ashland, In
c.

Foi obtid
a a cobertu

ra de 

vendas to
tal na EMEA

Tornámo-nos parte
 da 

Nexeo Solutio
ns

Serviço expandido atra
vés 

do M
éxico e da Ásia

Cria
ção da divisão de 

im
pressão 3D da Nexeo

É intro
duzid

a a 

Nexeo Plastic
s1

1973 1983 1996 2011 2012 2015 2019 2021
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Europa, Maio de 2021, pela AMI Consulting



A nossa OFERTA DE SERVIÇOS 
Soluções de cadeia de 
fornecimento e inventário:

• Ampla cobertura 
geográfica através da 
Europa, com 18 armazéns

• Parceiros de 
logística experientes, 
comprometidos com os 
padrões de serviço da 
Nexeo

• Entregas precisas - a tempo, 
integrais, com qualidade e 
documentação

• Otimização do processo, 
redução da complexidade

• Soluções de gestão do risco 
para mitigar a incerteza do 
fornecimento

• A maior rede de inventário 
no nosso amplo portfólio de 
produtos

• Inventário de 
arrendamentos

• Especialização em 
importações

• Desalfandegamento

Soluções técnicas 
e de desenvolvimento:

Serviços ADE 
 (Application Development Engineers) 
• Contacto principal de 

produção
• Apoio da seleção de 

materiais
• Avaliação independente  

Suporte de design de 
ferramentas e peças

• Especialização em 
mercados finais e/ou 
tecnologias

• Equipas dedicadas à área 
médica e automóvel 

Serviços de impressão 3D

Suporte técnico e helpdesk 
técnico 

• Guias de processamento, 
folhas de dados, 
informações sobre 
especificações, etc. 

• Normas/OEM 
• Amostras/apoio no 

arranque 
• Formação para produção 
• Análise de resolução de 

problemas

Serviços e capacidades 
adicionais:

• Compostos com 
capacidades 
personalizadas

• Serviços de economia 
circular

• Instalações laboratoriais 
(PlastanalisiTM)

• Serviços de reembalagem
• Apoio ao cliente 

excecional
• Plataforma tecnológica 

robusta
• Conhecimento profundo 

sobre o mercado
• Comunicações digitais



Automóvel

Abordagem de vendas orientada para o mercado final
A Nexeo Plastics proporciona conhecimentos de mercado aprofundados e 
conhecimentos técnicos dedicados. Estamos comprometidos com as necessidades 
únicas de todo e qualquer mercado final, com recursos significativos dedicados para 
melhor apoiar os nossos clientes. 

• Equipa de especialistas dedicados na área automóvel e dos cuidados de saúde

• Dados sobre necessidades do cliente, requisitos reguladores e alterações, e tendências 
de mercado 

• Identificação de novos materiais e oportunidades de aplicação

LIGAMO-LO 
às necessidades do seu mercado final

Os nossos materiais são aprovados relativamente a 
especificações OEM chave e abrangem uma vasta gama de metas 
de desempenho, como resistência a impactos, durabilidade, 
estética, densidade mais baixa, elevada fluidez e baixa expansão 
térmica, entre outros. 

• Coordenação global de clientes e projectos

• Os nossos ADE são profissionais 
experientes na indústria que colaborarão 
com as equipas de I&D para assegurar uma 
solução competitiva total

• Especialização em seleção de materiais,  
 design de peças e ferramentas 

• Seguimento da cadeia de fornecimento 
de Tier III a Tier I e OEM 

• Ampla oferta de graus específicos 
do setor automóvel, de fabricantes 
de renome mundial 

• Capacidade de customização dos compostos 

• Equipa dedicada ao ramo automóvel



Colocamos os OEM e prestadores de cuidados de saúde em contacto com produtos de 
qualidade de classe mundial.

A oferta da Nexeo Plastics de materiais e conhecimentos especializados em aplicações 
de cuidados de saúde cumpre características necessárias para diversos segmentos de 
saúde, como o cardiovascular, o fornecimento de fármacos e fluidos, material laboratorial, 
descartáveis não-tecidos, iluminação e lentes para uso médico, embalagem e tabuleiros 
para uso médico, monitorização e imagiologia, ortopedia, dispositivos respiratórios, 
instrumentos cirúrgicos e tecnologia de impressão 3D para cuidados de saúde. 

Graças à nossa equipa dedicada aos cuidados de saúde, desenvolvemos soluções 
personalizadas para o ajudar a:

• Selecionar o material correto, oferecendo 
soluções personalizadas para OEM e 
prestadores de cuidados de saúde

• Cumprir requisitos de segurança e 
conformidade, bem como fornecer 
documentação técnica, reguladora e 
conformidade do mercado, incluindo 
aprovações de utilização final do 
fornecedor 

• Realizar a coordenação global de 
cliente e projeto 

• Melhorar a rentabilidade

• Assegurar a continuidade do fornecimento

• Usufruir do melhor serviço do segmento

• Atingir metas de sustentabilidade

• Dispor de engenheiros de desenvolvimento 
da aplicação 

Desenhamos soluções 
personalizadas para o ajudar 
num vasto leque de outros 
mercados finais

• Embalagem
• Compostos 
• Sistemas elétricos e eletrónicos 
• Edifícios e construção 
• Desportos e lazer 
• Cuidados pessoais
• Equipamentos pequenos/grandes 
• Mobiliário 
• Agricultura 
• Transportes 
• Têxteis 
• Brinquedos 
• Impressão 3D

Cuidados de saúde

IMPORTANTE: 
A Nexeo Plastics não 
suporta aplicações de 
quaisquer dispositivos 
médicos de Classe III, 
incluindo a maioria dos implantes



PRODUTOS A nossa oferta na Europa

 3DP Pan-European Suppliers

Keep Discovering

Principais fornecedores para outras aplicações e mercados

Pan - European Suppliers

Sustainable Solutions: Creating Alternatives

Nexeo Plastics
is a proud member of:

Keep Discovering



Os principais fornecedores da Nexeo Plastics são:   
Líderes em qualidade e fiabilidade, focados em investir
nos seus negócios, orientados para o crescimento e ligados globalmente.

* Nem todos os fornecedores locais estão disponíveis em todos os países

Local Suppliers*
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All statements, information and data presented herein by Nexeo Plastics are believed to be accurate 
but are not to be taken as a guarantee or other representation for which Nexeo Plastics and its 
affiliates and subsidiaries assume legal responsibility.
 
NEXEO PLASTICS EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARISING OUT OF ANY USE OF THE PRODUCTS OR SERVICES 
IDENTIFIED HEREIN OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED HEREIN.
 
All statements, information, recommendations and products must be thoroughly evaluated and 
verified by the end user to determine their applicability or suitability for each particular use. Typical 
values are indicative only and are not be construed as being binding specifications.
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NEXEO PLASTICS Europa

  
• Serviço superior de atendimento ao cliente  
   (com certificação ISO)  
• Amplo portfólio de produtos de 

fabricantes de classe mundial
• Preços competitivos 
• Cobertura geográfica
• Relações fortes / de longo prazo
• Quantidades pequenas / médias / grandes
• Especialização técnica em aplicações finais
• Flexibilidade para dar resposta 

à procura em mudança
• Gestão eficiente e inventário 

disponível

A Nexeo Plastics orgulha-se de 
oferecer aos seus Clientes:

Nexeo Plastics European Central Office
Carrer Luis Muntadas, 5
08940 Cornellà de Llobregat
Tel: +34 93 480 91 25
plastics.europe@nexeoplastics.com

Austria
Tel: +49 711 490 96087
nexeodach@nexeoplastics.com

Benelux
Tel: +34 933 74 61 36
nexeobenelux@nexeoplastics.com

Czech Republic / Slovakia / Hungary
Tel: +420 602 218 084
nexeoCEE@nexeoplastics.com

Denmark
Tel: +46 303 72 95 00
plasticsnordics@nexeoplastics.com

Finland
Tel: +46 303 72 95 00 
plasticsnordics@nexeoplastics.com

France
55 Avenue de Colmar 92 500
Ruel Malmaison, France 
Tel: +33 (0) 141 192 920
nexeofrance@nexeoplastics.com

Germany
Curiestr. 2,
D-70563 Stuttgart, Germany
Tel: +49 711 490 96087 
nexeodach@nexeoplastics.com

Ireland
Tel: +44 177 352 06 66
nexeoireland@nexeoplastics.com

Italy
Via Caldera, 21
Palazzina Servizi, 20153 Milano
+39 0225547050 
nexeoitaly@nexeoplastics.com

Norway
Tel: +46 303 72 95 00  
plasticsnordics@nexeoplastics.com

Poland
Ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warsawa, PL 
Tel: + 48 22 57 55 601 
nexeoCEE@nexeoplastics.com

Portugal
Tel: +34 93 480 91 25 
nexeoiberia@nexeoplastics.com

Russia
Savushkina St. 126, 
197374, St. Petersburg, RU
Tel: +7 812 777 7957
nexeorussia@nexeoplastics.com

Spain
Tel: +34 93 480 91 25
nexeoiberia@nexeoplastics.com

Sweden
Hyllie Stationstorg 31
MALMO, SE 215 32 Sweden
Tel: + 46 303 72 95 00
plasticsnordic@nexeoplastics.com

Switzerland
Tel: +49 711 490 960 87 
nexeodach@nexeoplastics.com

UK
Unit 6 - Swanwick Court
Alfreton, Derbyshire - DE55 7AS GB 
Tel: +44 177 352 0666 
nexeouk@nexeoplastics.com

NEXEOPLASTICS.COM


