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

de produtos químicos e serviços inovadores.
A empresa opera uma rede de mais de 850 instalações de 

distribuição em toda a América do Norte, Europa Ocidental, 
região Ásia-Pacífico e América Latina, com escritórios comer-
ciais localizados na Europa Oriental, Oriente Médio e África.

A Univar conta com mais de 8.000 fornecedores em todo 
o mundo e oferece para seus mais de 160.000 clientes um 
portfólio completo de químicos básicos e especialidades. 
Nosso crescimento acelerado e proposta de valor são os 
nossos principais diferenciais.

Com uma equipe global de mais de 9.000 funcionários, 
escala global, alcance geográfico e portfólio de produtos 
e serviços abrangentes garante vantagem competitiva no 
fornecimento de soluções aos clientes.

UNIDADE DE NEGÓCIO - ALIMENTOS:
Unidade de Negócio especializada em auxiliar os clientes 

no aprimoramento de seus produtos alimentícios e otimi-
zação de processos, através da distribuição de aditivos e 
ingredientes de renomados fabricantes mundiais, suporte 
especializado com equipe técnica e laboratórios de apli-
cação para o desenvolvimento de protótipos, conceitos e 
aplicações em produtos salgados, doces e bebidas. Contan-
do com inteligência de mercado e sistemas de informação 
especializados, levamos aos clientes as últimas tendências 
do setor alimentício.

PRINCIPAIS MATÉRIAS-PRIMAS:
• Acidulantes.
• Aditivos.
• Antiespumantes.
• Antiumectantes.
• Aromas.
• Condimentos.
• Conservantes
• Polióis.
• Edulcorantes.

CONTATO
Rua Arinos, 15
Pq. Industrial Água Vermelha 
06276-032 - Osasco, SP
br.univar@univar.com

www.univar.com/brazil

• Carbonato de Cálcio.
• Edulcorantes.
• Espessantes.
• Estabilizantes.
• Polpas e Vegetais Desidratadas.
• Liofilizados.

A Univar é mais do que uma empresa de distribuição, 
somos um parceiro global, líder e dedicado a aprimorar a 
qualidade da vida através de produtos, expertise e relaciona-
mentos a serviço das indústrias mais essenciais do mundo. 
Fazemos isso aproveitando a força de nossa extensa rede 
global e expertise de ponta nas indústrias, provendo conecti-
vidade incomparável e ampliando perspectivas dentro dos 
mercados que servimos.
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