
EMPRESA

Desde 1989, a Plury Química atua na comercialização de 
aditivos e ingredientes, conquistando e fortalecendo PARCE-
RIAS nacionais e internacionais, oferecendo ao mercado bra-
sileiro soluções inovadoras com QUALIDADE em produtos e 
serviços, almejando como resultado a EVOLUÇÃO constante.

A Plury Química possui ampla capacidade de distribuição, 
infraestrutura moderna e qualificada que proporciona agili-
dade no atendimento de seus clientes.

• 3 unidades de negócio (Diadema/SP - Itajaí/SC - 
Recife/PE).

• Laboratório de aplicações e P&D.
• Certificação ISO9001-2008.
• Assistência técnica especializada.
• Logística ágil com total rastreabilidade dos produtos.

LINHA DE PRODUTOS
Acidulantes; Cacau e derivados; Emulsificantes; Espessan-

tes; Estabilizantes; Fosfatos; Especialidades; Reguladores de 
acidez; Umectantes; Corantes; Antioxidantes; Ingredientes; 
Antiumectantes; Gorduras; Aromatizantes; Bicarbonatos; 
Conservantes; Edulcorantes; entre outros.

MERCADOS ATENDIDOS

• Panificação.
• Bebidas.
• Doces e confeitos.
• Molhos e condimentos.
• Gelados comestíveis.
• Cárneos.
• Lácteos.
• Cosméticos.
• Industrial.

CONTATOS
Matriz SP
Rua Serra da Borborema, 262/270
09930-580 - Diadema, SP
Tel.: (11) 4093-5353
Filial NE
Av. Presidente Afonso Pena, 1135
58035-030 - João Pessoa, PB
Tel.: (83) 3022-6701
pluryquimica@pluryquimica.com.br

www.pluryquimica.com.br

PARCEIROS
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EMPRESA
Completando 75 anos e com uma história de sucesso, a 

Química Anastacio está entre as maiores distribuidoras de 
produtos químicos do Brasil, oferecendo uma linha completa 
de produtos para os diversos segmentos de mercado. 

Com atendimento personalizado, qualidade assegurada, 
suporte técnico especializado, logística customizada às ne-
cessidades do cliente e pontualidade nas entregas, a Química 
Anastacio atende a todas as demandas através de seus 5 Cen-
tros de Distribuição, laboratórios próprios, parque de tanques 
a granel e linhas de envase em ambiente GMP.

DIVISÃO NUTRIÇÃO HUMANA E 
ANIMAL 

Nossa equipe comercial possui total interação com a equi-
pe de Compras e Inteligência de Mercado, orientando sempre 
o melhor momento de compra e busca de novas opções de 
fornecimento para obter êxito nas negociações com os nossos 
clientes, através de soluções em insumos a um custo cada vez 
mais competitivo e com grande disponibilidade de estoque. 

Em todo território nacional, nossa força de vendas dis-
põe de profissionais altamente qualificados, com grande 
conhecimento e experiência no mercado de distribuição de 
matérias-primas para ambos os segmentos, tanto em Nutrição 
Humana quanto Animal. Esta divisão contribui cada vez mais 
para trazer soluções inovadoras em insumos, ampliando nosso 
ramo de atuação em especialidades.

CATEGORIAS DE PRODUTOS 
A Química Anastacio possui um portfólio com mais de 

500 produtos para os diversos segmentos que atende. Para 
a divisão de Nutrição Humana e Animal possui as seguintes 
categorias de produtos: Acidulantes; Adoçantes, Agentes de 
Brilho, Agentes de Corpo, Agentes de Fermentação Química, 
Aminoácidos, Antioxidantes, Aromatizantes, Conservantes, 
Corantes Artificiais, Desmoldantes, Edulcorantes, Emulsi-
ficantes, Energéticos, Espessantes, Estabilizantes, Fontes 
de Fibras, Matérias-Primas para Aroma, Nutracêuticos, 
Umectantes e Proteínas.

CONTATO 

Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, 215 - Jardim Humaitá 
05307-190 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2133-6600 
anastacio@quimicanastacio.com.br

www.quimicanastacio.com.br

Acidulantes
Adoçantes
Agentes de Brilho
Agentes de Corpo
Agentes de Fermentação Química
Aminoácidos
Antioxidantes
Aromatizantes
Conservantes
Corantes Artifi ciais
Desmoldantes
Edulcorantes
Emulsifi cantes
Energéticos
Espessantes
Estabilizantes
Fontes de Fibras
Matérias-Primas para Aroma
Nutracêuticos
Proteínas
Umectantes

NUTRIÇÃO HUMANA E ANIMAL

CONFIANÇA:
NOSSA QUÍMICA, 
NOSSA VIDA.

+ 5 5  1 1  2 1 3 3  6 6 0 0  |  q u i m i c a n a s t a c i o . c o m . b r

RC E	& D	 IA BÇ IN L

A I

I D

F A

N D

O E

C

Completando 75 anos e com uma história de sucesso, a Química Anastacio 
está entre as maiores distribuidoras de produtos químicos do Brasil, oferecendo 
uma linha completa de produtos para os diversos segmentos de mercado.

Com atendimento personalizado, qualidade assegurada, suporte técnico 
especializado, logística customizada às necessidades do cliente e 
pontualidade nas entregas, a Química Anastacio atende a todas as 
demandas através de seus 5 Centros de Distribuição, laboratórios próprios, 
parque de tanques a granel e linhas de envase em ambiente GMP.
 
Na Química Anastacio, confi ança e credibilidade estão 
sempre presentes na nossa química e em nossa vida.
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Completando 75 anos e com uma história de sucesso, a Química Anastacio 
está entre as maiores distribuidoras de produtos químicos do Brasil, oferecendo 
uma linha completa de produtos para os diversos segmentos de mercado.

Com atendimento personalizado, qualidade assegurada, suporte técnico 
especializado, logística customizada às necessidades do cliente e 
pontualidade nas entregas, a Química Anastacio atende a todas as 
demandas através de seus 5 Centros de Distribuição, laboratórios próprios, 
parque de tanques a granel e linhas de envase em ambiente GMP.
 
Na Química Anastacio, confi ança e credibilidade estão 
sempre presentes na nossa química e em nossa vida.
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EMPRESA

A ROHA é uma empresa privada fundada em 1972 na cida-
de de Mumbai, Índia.  Somos uma das líderes em distribuição 
de produtos alimentícios, nutrição animal, cuidados pessoais 
e produtos para o lar.

ROHA é parte do JJT Group, fundado pelo Sr. Jagdishpra-
sad Jhabarmal Tibrewala. O grupo é constituído por três 
unidades de negócios principais: 
• ROHA - The Ingredient Company.
• Wellworth - Financial Advisors & Stock Brokers.
• ROHA Energy - Produtores de fontes de energia alternati-

vas: eólica e solar no momento.

Em 1972, a ROHA iniciou suas atividades na produção 
de corantes sintéticos para alimentos e agora é a 
segunda maior produtora do mundo. Desde 2002 
a ROHA tem expandido seu portfólio de produtos 
para oferecer corantes naturais para alimentos, 
ingredientes para nutrição animal, home & per-
sonal care e também produtos para o lar.

ROHA NO BRASIL

A ROHA tem servido o mercado brasileiro 
por muitos anos por meio de seus melhores dis-
tribuidores. Apesar da competição com outros 
produtores de corante, a ROHA detém o maior 

CONTATOS

Rodovia Raposo Tavares, km 43,5 
06730-000 - Vargem Grande Paulista, SP
Tel.: (11) 97191-7172
roha.brazil@rohagroup.com

www.roha.com

market share no Brasil de aproximadamente 60%.
Mantido principalmente, devido ao seu pro-

duto de qualidade e ao seu preço competitivo.

NEGÓCIOS NO BRASIL
O mercado de corantes está mudando glo-

balmente. Clientes procuram opções naturais. 
Fabricantes procuram suporte para atender às 

demandas dos consumidores. Para os produtores de 
ingredientes, é importante trabalhar em parceria com 

os clientes. Pensando nisso, decidimos abrir a ROHA 
Brasil esse ano.

A ROHA Brasil fornecerá suporte técnico e 
terá uma instalação de misturas  para fabricar 

produtos especiais e customizados localmente.
A ROHA Brasil tem uma equipe de vendas qualificada que 

apoiará novos projetos e outras inovações.
A ROHA Brasil manterá seus estoques locais para garantir 

um rápido fornecimento aos nossos clientes.
Entre em contato com o nosso time de vendas.
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EMPRESA 
Rousselot é líder global em gelatinas e peptídeos de colágeno e trabalha próximo ao cliente, visando ajudar a alcançar 

seus objetivos.
Nós trabalhamos junto aos nossos clientes em todo mundo - criando produtos de altíssima qualidade, produzidos através 

do nosso compromisso de qualidade, segurança e sustentabilidade.
Soluções farmacêuticas inovadoras para atender as necessidades globais.
Soluções avançadas para o ramo alimentício inspirando o desenvolvimento de novos produtos.
Soluções de Nutrição para atender a demanda de saúde e bem-estar.

www.rousselot.com

CONTATO

Rua Santo Agostinho, 280 
13908-080 - Arcadas, SP
Tel.: (19) 3907-9090
rousselot.brasil@rousselot.com

dar151104_ROU_Brasil_posters_600x800.indd   2 18-01-16   10:27

PRESENÇA GLOBAL
13 plantas e Laboratórios de Controle de Qualidade.
10 Escritórios de vendas.
1 Centro R&D.
4 Laboratórios de aplicações.

TRÊS PROMESSAS PARA NOSSOS 
CLIENTES:
1. Expertise Global

• Suporte técnico.
• Comprovação cientifica.
• Serviços regulatórios.
• Inspiração e co-inovação.
• Suporte de aplicação.

2. Altos padrões
• Qualidade.
• Segurança.
• Especificação.
• No tempo certo.

3. Total Responsabilidade
• Sustentabilidade.
• Integridade.
• Transparência.

GELATINA ROUSSELOT
Como líder mundial em gelatina, nós fornecemos um 

ingrediente natural único, com possibilidades infinitas.

PEPTAN - PEPTÍDEOS DE COLÁGENO 
PARA UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

Peptan® é a marca líder mundial de peptídeosde colágeno.
Comprovado clinicamente, Peptan® é uma proteína natural 

e bioativa com benefícios à saúde. É o ingrediente certo para 
os fabricantes que buscam desenvolver alimentos funcionais, 
bebidas e suplementos.

AMPLA GAMA
Seja qual for sua aplicação, trabalhamos em parceria para 

que você possa colher os benefícios oferecidos por nossa ampla 
gama de gelatinas.

dar151104_ROU_Brasil_posters_600x800.indd   2 18-01-16   10:27
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CONTATOS

Rua Arinos, 15 
Pq. Industrial Agua Vermelha
06276-032 - Osasco, SP
Tel.: (11) 3602-7222
br.univar@univar.com

EMPRESA
Fundada em 1924, a Univar é líder global na distribuição 

de químicos industriais, especialidades químicas e serviços 
relacionados. A Univar conta com mais de 8.800 fornecedores 
em todo o mundo, e oferece aos a seus mais de 133.000 clientes 
um portfólio completo de produtos e especialidades.

A Univar opera uma rede de mais de 700 unidades de dis-
tribuição na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América 
Latina, além de escritórios comerciais localizados no Leste 
Europeu, Oriente Médio e África.

www.univar.com/brazil

A empresa oferece um portfólio completo de matérias 
primas: Aromatizantes, Antiespumantes, Corantes, Polpas 
desidratadas, Vegetais em pó, Extratos fluidos e secos, Aditi-
vos, Espessantes, Estabilizantes, Acidulantes, Antiumectan-
tes, Aminoácidos, Edulcorantes, Carbonato de Cálcio (como 
suplemento mineral), Vitaminas, entre outros.

Em parceria com os principais fabricantes do mundo, 
garante soluções totalmente saudáveis que valorizam o sabor 
e a qualidade dos seus alimentos.

A Univar Brasil distribui aditivos e ingredientes dos mais 
renomados fabricantes mundiais do setor, oferecendo produ-
tos de excelente qualidade e desempenho, além de suporte 
especializado através de sua equipe técnica, podendo aten-
der clientes em desenvolvimento de produtos, criações de 
novos conceitos e assuntos regulatórios, contando com um 
moderno laboratório de pesquisas e aplicações de produtos 
doces e salgados.

Um Mundo 
de Possibilidades

Por meio de uma rede global 
de fornecedores, distribuímos 
aditivos e ingredientes da mais alta 
tecnologia e desempenho.

+55 11 3602-7222

Possuímos um moderno laboratório de pesquisas e aplicações, 
oferecendo aos nossos clientes um suporte técnico especializado, auxiliando 
em assuntos regulatórios, criação de novos conceitos e desenvolvimento 
de produtos doces, salgados e bebidas.

Saiba mais em: www.univar.com/brazil

Um Mundo 
de Possibilidades

Por meio de uma rede global 
de fornecedores, distribuímos 
aditivos e ingredientes da mais alta 
tecnologia e desempenho.

+55 11 3602-7222

Possuímos um moderno laboratório de pesquisas e aplicações, 
oferecendo aos nossos clientes um suporte técnico especializado, auxiliando 
em assuntos regulatórios, criação de novos conceitos e desenvolvimento 
de produtos doces, salgados e bebidas.

Saiba mais em: www.univar.com/brazil
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CONTATOS

Estrada Particular Fukutaro Yida, 1173
09852-060 - São Bernardo do Campo, SP
Tel.: (11) 4393-4400
vendas@vogler.com.br

VOGLER INGREDIENTS LTDA 
Criada com o desafio de inovar, oferecendo produtos que 

garantam saúde e bem-estar para atender e superar as ex-
pectativas de um mercado cada vez mais exigente e seletivo.

A Vogler Ingredients surgiu a partir de uma demanda da 
indústria alimentícia que necessitava de uma empresa voltada 
a este mercado. Com mais de 26 anos, a Vogler oferece solu-
ções completas para seus clientes, por meio de suas divisões 
de negócios.

A divisão Food Ingredients tem, em seu portfólio, mais de 
400 produtos importados de mais de 30 parceiros espalha-
dos pelo mundo. São marcas líderes de mercado, aliadas à 
qualidade e tecnologia, disponibilizadas em nosso estoque 
para todo o Brasil.

A divisão Systems oferece aos clientes soluções personali-
zadas conforme a necessidade. São blends de Hidrocoloides, 
Edulcorantes, Corantes, Antioxidantes, Fibras, entre outros. 
Além dos ganhos produtivos e melhoras de performance, em 
muitos casos elas promovem a redução de custos importantes 
para um mercado de alimentos cada dia mais competitivo.

Além da divisão de Aromas e Emulsões, com a marca 
Vogler Flavors, para oferecer soluções completas aos clientes. 

A Vogler Ingredients oferece inovação e a segurança que 
sua empresa busca, por meio de nossas marcas mundialmente 
renomadas.

O relacionamento com os nossos parceiros proporciona 
segurança e regularidade no fornecimento de ingredientes no 
Brasil. A Vogler Ingredients mantém uma equipe especiali-
zada e um estoque especialmente preparado para receber os 
melhores produtos, garantindo a confiabilidade necessária, 
além de dois laboratórios sendo uma para análises de quali-
dade e outro para pesquisa e desenvolvimento.

O nível de excelência de nossa logística tem como dife-
rencial a agilidade nas entregas locais e liberação para as 
transportadoras, alcançando todos os clientes do Brasil aliado 
ao novo centro de distribuição inaugurado em 2015.

Investimento é um assunto em pauta a todo momento 
na empresa. Seja em sistemas, equipamentos ou pessoas. 
A preocupação em ser uma empresa atualizada com as ten-
dências do mercado, reflete-se em melhor atendimento aos 
nossos clientes.

Vogler. Vocação para Desafios!

Flavors Systems

Vocação para Desafios!

Soluções completas para

a indústria alimentícia

Ingredientes 
para alimentos 

ainda mais gostosos

www.vogler.com.br
55 11 4393 4400

VoglerIngredients01

/vogler.ingredients

vendas@vogler.com.br

Fonte de Sabores, Ingredientes e 
Tecnologia para a sua Empresa!
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