
EMPRESA
Com uma experiência de mais de 60 anos distribuindo 

matérias-primas químicas no Brasil, a Coremal agora faz 
parte do Grupo Pochteca, maior grupo latino-americano de 
distribuição de químicos. 

A Coremal Pochteca atende à diversos segmentos da 
indústria e possui um portfólio direcionado para a indústria 
de alimentos, fornecendo ingredientes e produtos para pro-
cessos industriais.

PRESENÇA

O Grupo Pochteca possui 30 filiais no México, além de 
filiais na Costa Rica, El Salvador, Guatemala e quatro filiais 
no Brasil (Recife-Pernambuco, Fortaleza-Ceará, Cotia-São 
Paulo e Salvador-Bahia).

QUALIDADE
Através de seu armazém certificado pela ANVISA, sua 

transportadora própria (Mercotrans), e suas certificações de 
qualidade e segurança, a Coremal Pochteca garante a seus 
clientes produtos de alta qualidade e processos seguros, se-
guindo as mais rígidas normas de qualidade. 
• ISO:9001 (Serviços de comercialização de produtos quími-

cos para uso industrial Cotia-SP e Recife-PE).
• PRODIR (Processo de Distribuição Responsável - ABIQUIM).
• SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, 

Meio Ambiente e Qualidade) - Mercotrans.

MERCADO
Para o mercado alimentício a Coremal Pochteca possui 

soluções para:
• Bebidas.
• Blends para Cárneos.
• Laticínios.
• Frigoríficos.
• Massas Frescas e Secas.
• Maioneses, Molhos.
• Conservas.
• Doces e Confeitos.
• Nutrição Esportiva.
• Pet Food.
• Aromas.
• Panificação.
• Sorvetes.
• Refrescos em Pó e Achocolatados.
• Temperos.
• Sopas e Shakes em Pó.
• Xaropes e Concentrados.
• Industrial.

CONTATO
Tel: (11) 4615-8142
marketing@coremal.com.br

www.coremal.com.br
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