Borracha Natural

ABTB e Lateks celebram acordo de cooperação institucional (conteúdo aberto)
30/05/2019

Camila Gusmão A Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha (ABTB) e a Lateks Comunicação Ltda, gestora do site
Borracha Natural, firmaram em abril um acordo de cooperação institucional. Por meio da parceria, os associados da
ABTB terão direito a descontos exclusivos em produtos e serviços da empresa de comunicação e acesso à conteúdos
exclusivos, incluindo cotações atualizadas dos principais indicadores do mercado.bestpicko.com
ABTB e Lateks firmam acordo de cooperação institucional Segundo o diretor geral da Lateks, Heiko Rossmann, o
objetivo da cooperação institucional é identificar e otimizar quaisquer sinergias que possam impulsionar as atividades da
associação no que tange ao tema &lsquo;borracha natural&rsquo;, além de fornecer benefícios exclusivos aos associados
com um esperado retorno significativo também para a companhia. De acordo com o executivo, as primeiras ações do
acordo de cooperação dizem respeito ao compartilhamento de conteúdo jornalístico produzido para o site Borracha
Natural, atualização automática de cotações diárias no site da associação e a disponibilização de dados estatísticos do setor
de borracha. A cooperação prevê ainda descontos exclusivos nas assinaturas de serviços da Lateks para os associados
da ABTB, incluindo o relatório &ldquo;Rubber market forecasts&rdquo;, elaborado pelo economista holandês Hidde Smit,
uma referência internacional no tema economia da borracha. Os descontos podem ser aplicados diretamente na
Lateks Web Store por meio de cupons de desconto exclusivos para associados disponíveis na seção Informações
Tecnológicas do site da ABTB. A cooperação prevê descontos nos seguintes serviços: Assinatura anual do portal
Borracha NaturalAssinatura anual do SMS Borracha NaturalAssinatura anual do relatório trimestral &ldquo;Rubber market
forecasts&rdquo; &ldquo;A principal vantagem para o assinante do Borracha Natural é o fato de a nossa equipe contar
com o apoio da associação para tratar de temas ligados à tecnologia e à indústria da borracha, potencializando o risco de
compartilhamento de informação de alta qualidade&rdquo;, conta o gestor. Para Rossmann, acordos como este são um
importante meio para o fortalecimento das instituições participantes, sejam públicas ou privadas. &ldquo;A cooperação
pode ocorrer de diversas formas, como compartilhamento de pessoas, equipamentos e conhecimento, ou mesmo na
forma de suporte financeiro. O mais importante em uma cooperação é o crescimento mútuo&rdquo;, destaca. A ABTB
Para Paulo Garbelotto, presidente da ABTB, o objetivo principal do acordo de cooperação é fortalecer o mercado da
borracha de maneira geral, unindo forças, compartilhando informações relevantes sobre mercado e tecnologia, para que
possam contribuir para um cenário de negócios baseado em competitividade e inovação. &ldquo;Os associados da ABTB
terão acesso a um serviço de informações que podem ser aplicadas no dia a dia do trabalho, para entender a dinâmica do
mercado da borracha natural, disponibilidade, preços, inovação, etc, e assim movimentar estoques, contratos e outros
parâmetros que regem os negócios das empresas para as quais trabalham. Já aqueles que acessam os serviços da
Lateks, poderão ter acesso à tecnologia de aplicação da matéria-prima borracha natural e entender mais sobre a indústria
que usa este insumo em seus produtos&rdquo;, explica. De acordo com Garbelotto, relacionamento é a base dos
negócios, e as parcerias se encaixam neste contexto. &ldquo;A ABTB entrega mais serviços aos associados e assim
possibilita que estes acompanhem o movimento do mercado, cada vez mais dinâmico, visando a competitividade e
inovação para a indústria da borracha do Brasil&rdquo;, conclui.

RELACIONADAS
Lateks envia cotações para o celular do heveicultor
Lateks marca presença nos três dias da Expobor
Nova diretoria da ABTB quer melhorar competitividade dos associados
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