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Richmond, VA - A Alchemco, fabricante global de produtos usados para limpar, reparar, proteger e impermeabilizar 
estruturas de concreto e alvenaria, deu mais um passo em seu plano estratégico de crescimento através de aquisição. A 
Alchemco anunciou hoje que concluiu a aquisição da Tecnorap Sistemas Construtivos, um dos principais distribuidores 
especializados em produtos técnicos para construção que atende o território brasileiro. A Tecnorap Sistemas Construtivos 
traz uma equipe experiente e extensa rede e operará sob a unidade de negócios Alchemco. 
 
A combinação desses negócios permitirá que o novo grupo forneça maior valor aos seus clientes e atenda melhor às suas 
necessidades. "Estamos animados com nossos clientes e associados que a Tecnorap se juntou à Alchemco", disse Mario 
Baggio, CEO da Alchemco. "Esta aquisição fortalece ainda mais a presença da Alchemco no Brasil, aprofunda sua experiência 
com produtos e aumenta suas ofertas de serviços de valor agregado para nossos clientes". 
 
As duas marcas altamente respeitadas se juntam ao interesse mútuo de satisfazer os seus clientes com soluções de 
impermeabilização de última geração, através do fornecimento de materiais duráveis fornecidos em tempo hábil. Além 
disso, abundantes sinergias estratégicas e de produtos aumentam os pontos fortes do grupo. Entre eles, está o desejo de 
fornecer produtos práticos e inovadores, orientados para o mercado, fáceis de aplicar e que resolvem problemas reais. 
Esses valores foram desenvolvidos pela mesma liderança e suporte sob a qual o Tecnorap prosperou. Nesta aquisição, a 
Alchemco encontrou um terreno comum em seus valores fundamentais e as sinergias culturais não poderiam ser melhores 
para a Tecnorap e a Alchemco. 
 
O CEO Leonardo Coutinho responsável pelo time da Tecnorap no Brasil, juntamente com todo o respectivo marketing, 
vendas, administração e equipe, continuarão a impulsionar o sucesso da Tecnorap sob a propriedade e a marca da 
Alchemco. "Temos o prazer de fazer parte da família Alchemco e consideramos que este é absolutamente o melhor ajuste 
para a próxima etapa emocionante do plano de crescimento global da Alchemco". comenta Coutinho. 
 
Sobre a Alchemco Global - Os produtos Alchemco são usados em projetos na América do Norte, bem como nos cinco 
continentes. Em 2018, a Alchemco adquiriu as fórmulas e ativos da TechCrete, LLC. - Criador e fabricante de produtos 
impermeabilizantes superiores que protegem estruturas de concreto em todo o mundo nos últimos 40 anos em 75 países. 
Uma das soluções mais exclusivas, o 'TechCrete 2500 Waterproofing Agent' ganhou recentemente o '2020 Most Innovative 
Product Award', prêmio de produto mais inovador na World of Concrete Convention em Las Vegas, EUA. 
 
 
 


