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A EMPRESA

Empresa familiar, nascida em 1992, e que nesses quase 27 anos, tem 
cultivado valores como Confiança, Respeito, Compreensão e Compro-
misso, dessa forma construindo seu nome e acumulando histórias de 
muito aprendizado e conquistas no setor de Distribuição de Matéria 
Prima para a indústria.

Estamos instalados no Polo Empresarial Tamboré - SP, com a missão 
de desenvolver oportunidades de negócios, que se traduzam em soluções 
para as empresas com as quais nos relacionamos. Temos diversificado nossa 
atuação através de uma política de parcerias comerciais, valorizando a 
tecnologia envolvida nos produtos, as potencialidades e as necessidades 
de cada um dos nossos parceiros de mercado.

Nossa área é própria e integra todas as unidades de negócios da em-
presa, o que aumenta em muito, 
a velocidade de resposta às ne-
cessidades que se apresentam 
no dia a dia. Estamos trabalhan-
do em projeto de expansão 
pois novos desafios nos são 
apresentados e novos projetos 
estão sendo implementados, 
o que nos dá a certeza de 
continuarmos crescendo e 
nos capacitando para atender 
nossos clientes e fornecedores 
cada vez melhor, contribuindo 
para a profissionalização do 
mercado de Distribuição.

LINHA DE PRODUTOS

Em nosso portfólio temos produtos para os segmentos de Química 
Industrial, Cosméticos, Nutrição Animal, Nutrição Vegetal, Nutrição 
Humana e para o mais novo segmento de Suplementos Alimentares. 
Dentro desses segmentos mantemos parcerias fortes de distribuição 
de sais de potássio, estabilizantes, emulsificantes, corantes artificiais e 
naturais, edulcorantes, umectantes e muitos outros.

EQUIPE
Temos como filosofia a valorização do ser humano como peça 

fundamental do sucesso de nossos negócios. A capacitação do pessoal é 
constante, com treinamentos internos e externos para colaboradores de 
todas as áreas, na intenção que contribuam com seu próprio crescimento 
pessoal, indo muito além do próprio negócio.

Nosso corpo de vendas tem formação técnica-comercial, totalmente 
preparado e comprometido para atender as demandas apresentadas e 
buscar soluções em conjunto para os diversos momentos da empresa.

Estar próximo do mercado, crescer juntos, nos impulsiona a seguir em 
frente, capacitando ainda mais a equipe para acompanhar esse movimento.

CERTIFICAÇÕES
Nossas instalações são auditadas periodicamente e aprovadas, por 

clientes, fornecedores e auditores externos. Possuímos as certificações 
ISO 9001:2015 e PRODIR - Processo de Distribuição Responsável, 
certos de que a busca pela qualidade e segurança, devem ser constantes 
e que o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são primordiais.

CONTATO

Tel.: (11) 4152-0444
Alameda África, 166 - Polo Empresarial Tamboré
06543-306 - Santana de Parnaíba, SP
nicrom@nicromquimica.com.br

Experiência e solidez
em distribuição

+55 (11) 4152.0444 
www.nicromquimica.com.br     |     Santana de Parnaíba-SP

ADITIVOS  •  AGENTES DE CORPO  •  AGENTES DE SUSPENSÃO  •  AGLUTINANTES  •  ALCALINIZANTES  •  ANTIOXIDANTES  •  AROMATIZANTES

BACTERICIDAS  •  CONSERVANTES  •  CORANTES NATURAIS E ARTIFICIAIS  •  CORRETORES DE PH  •  EDULCORANTES  •  EMOLIENTES

EMULSIFICANTES  •  ESPESSANTES  •  ESTABILIZANTES  •  FONTES DE POTÁSSIO  •  FUNGICIDAS  •  REDUTOR DE PH  •  SABORIZANTES

SEQUESTRANTES  •  SOLUBILIZANTES  •  TENSOATIVOS  •  UMECTANTES

Soluções em matérias-primas e serviços de alta qualidade.
Há 27 anos distribuindo os melhores produtos com 
qualidade para sua empresa.
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