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BR QUIM

INTRODUÇÃO

Obstinação pela qualidade, este é o lema de 
todos que vivem o dia-a-dia da BR QUIM. Com 
know how de mais de 30 anos de relações co-
merciais com o mercado nacional e internacio-
nal, a empresa atende a diversos segmentos da 
indústria com a proposta de oferecer soluções 
inteligentes para clientes de diversos portes.

Desde que passou a se chamar BR QUIM, 
no ano passado, a empresa focou-se ainda 
mais no cumprimento de metas importantes, 
considerando investimentos em uma logística 

A BR QUIM, empresa integrante do Grupo MBN, 
é reconhecida como uma das mais tradicionais 
distribuidoras de produtos químicos do Brasil para 
fins industriais e de ingredientes e aditivos para 
alimentos e bebidas. Em sua fase atual, a empresa 
vive um momento de expansão no mercado, 
dispondo de seis unidades no país com estoque regular 
de diversificada linha de ingredientes e aditivos que 
atendem frigoríficos, indústrias de massas, pães, 
bolos, biscoitos, cereais e sorvetes, além de oferecer 
aditivos, conservantes e edulcorantes para bebidas e 
insumos para nutrição animal.

mundial, que atende à crescente demanda de 
qualidade na nutrição humana e animal. Para 
isso, a BR QUIM busca constantemente novas 
informações sobre processos de distribuição, 
tecnologia e produtos, garantindo segurança, 
transparência nas relações, variedade e preços 
competitivos. “O importante é disponibilizar 
insumos que agreguem valor aos produtos 
finais de cada cliente”, ressalta o diretor geral, 
Marcelo Luiz dos Santos.

A distribuição de ingredientes e aditivos ali-
mentícios ocorre através de suas seis unidades, 
pontos estratégicos espalhados pelo país, com 
estoque regular de produtos com qualidade 
certificada. A matriz da empresa fica em Ca-
choeirinha, RS, e as demais unidades ficam em 
Carlos Barbosa, RS, (Unidade Serra Gaúcha),  
Xaxim, SC, (Unidade Oeste Catarinense), 
Itajaí, SC, (Unidade Leste Catarinense), Arau-
cária, PR, (Unidade Paranaense) e São Paulo, 
SP, (Unidade Sudeste). Existem expectativas 
de abranger o mercado do Nordeste e Centro 
Oeste, mas sem definição de prazos.

Contando atualmente com mais de 20.000 m²  
de armazéns para cargas secas e 4.000 m³ 
de capacidade de armazenagem para cargas 
líquidas, a empresa mantém investimentos 
em estrutura e amplia cada vez mais seus 
pontos de distribuição, visando a conquista 
de novos mercados e o posicionamento como 
uma das maiores distribuidoras químicas do 
país até 2018.

SOLUÇÕES 
INTELIGENTES PARA 
A INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS
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BR QUIM

BR QUIM E HUNTSMAN, 
UMA SÓLIDA PARCERIA 
PARA BENEFICIAR O 
MERCADO CONSUMIDOR 
DE DIÓXIDO DE TITÂNIO 
ANATASE

Com amplo portfólio de insumos, a BR 
QUIM mantém excelentes relacionamentos 
com o mercado internacional, possuindo 
sólidas parcerias com empresas de renome, 
como é o caso da Huntsman Tioxide, um dos 
líderes mundiais na fabricação de dióxidos de 
titânio rutilo e anatase.

como chumbo e cromo, nas mais diversas 
concentrações, principalmente em produtos 
oriundos da China - que reconhecidamente 
não possui extenso controle de produção e 
nem mesmo estabilidade de processo sufi-
ciente para atender ao segmento de nutrição 
humana e animal. 

Com a marca Huntsman, muito mais do 
que a certeza de estarem adquirindo um 
produto com especificações mundialmente 
reconhecidas, as indústrias terão a tranqüi-
lidade de estarem desenvolvendo produtos 
de qualidade garantida, cumprindo com a 
crescente rigorosidade dos Ministérios da 
Saúde e da Agricultura.

A Huntsman e a BR QUIM, que já possuem 
parceria de longa data para o segmento de 
tintas e plásticos, têm agora o orgulho de co-
municar ao mercado que trazem para o setor 
de alimentos esta nova opção, com a mesma 
excelência de serviço e qualidade já reconheci-
dos. São duas empresas de trajetórias distintas 
que se identificam nos valores responsáveis de 
confiança e comprometimento constante com 
a qualidade. 

O fato de firmar essa parceria traz ótimas 
perspectivas para a BR QUIM, que está pre-
parada para assegurar ao mercado o forne-
cimento contínuo deste produto, através de 
uma logística especialmente planejada para 
atender de maneira segura e eficiente parte 
da demanda nacional.

Matriz/RS: (51) 2121-4242 
Unidade Serra Gaúcha: (54) 3461-4440 

Unidade Oeste Catarinense: (49) 3353-4222 
Unidade Leste Catarinense: (47) 3346-5477 

Unidade Paranaense: (41) 3596-3796 
Unidade Sudeste: (11) 2588-4242

A estrutura da Huntsman é composta por 
seis fábricas e uma joint venture, distribuídas 
pela Europa, Ásia, África e Américas, sendo 
uma delas localizada na Itália, dedicada ex-
clusivamente à produção de dióxido de titânio 
anatase de altíssima pureza para aplicação 
nos segmentos alimentício, farmacêutico e 
cosmético.  

Este anatase é aprovado e certificado mun-
dialmente nos mais diversos órgãos de excelên-
cia, com altíssimo controle de metais pesados, 
colocando-se em posição diferenciada e garan-
tindo aos seus clientes a segurança necessária 
para trabalhar no segmento alimentício, além 
de possuir o diferencial da tradição de mais de 
60 anos de atuação no mercado global.

INFORMAÇÃO 
IMPORTANTE 
PARA O MERCADO 
CONSUMIDOR:  
É PRECISO ATENÇÃO 

Segundo levantamentos, o mercado de 
dióxido de titânio possui diversas ofertas e 
pouco conhecimento sobre dados específicos, 
o que pode se constituir como um perigo para 
o consumidor, já que amostras recolhidas re-
centemente, de outros anatases fornecidos e 
ofertados para o segmento alimentício, foram 
analisadas em laboratório externo e no Centro 
de Referência da Huntsman, na Inglaterra, 
revelando altos índices de metais pesados, 

BR QUIM
Av. Fritz Beiser, 801 

94935-220 - Cachoeirinha, RS
Tel.: (51) 2121-4242
Fax: (51) 2121-4242 
www.brquim.com.br


