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FORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAQUE

Makeni Chemicals 
www.makeni.com.br

Contato
Av. Presidente Juscelino, 570 / 578 - Piraporinha
09950-370 - Diadema, SP
Tel.: (11) 4360-6436 - Fax: (11) 4071-0694
makeni@makeni.com.br

The distribution company
Empresa 100% nacional, a Makeni Chemicals é distribuidora 

e representante no Brasil de empresas internacionais. Há 29 
anos a companhia é reconhecida por apresentar soluções na 
distribuição de matérias-primas e oferecer apoio logístico, 
operacional e técnico. As matérias-primas fornecidas pela 
Makeni, tanto para o segmento alimentício quanto para os 
outros segmentos, são produzidas por multinacionais com 
reconhecimento de qualidade e constante aprimoramento 
tecnológico. São mais de 12.000 m² de armazéns, 1.300 m³ de 
tancagem, oito unidades de negócios para atender os diversos 
segmentos e aproximadamente 400 produtos no portfólio.

Nossa estrutura é pensada para 
facilitar o seu negócio

A Makeni disponibiliza uma sala de envase, autorizada 
pela ANVISA, capaz de realizar processos de fracionamento, 
respeitando as normas de boas práticas de distribuição, 
mantendo as características do produto do segmento 
alimentício.

Inovar, crescer, melhorar
Além de toda a infra-estrutura que oferece, a Makeni está 

sempre investindo para atender da melhor forma possível. 
Desde 2009, aceitou mais um desafio: Crescer Para isso, em 
parceria com uma das maiores empresas de tecnologia do 
Brasil, passa por um processo de reestruturação de sistema. 
Essa mudança qualitativa, proporcionará uma maior agilidade 
nos processo, beneficiando todos os envolvidos na cadeia.

Química é o nosso negócio.  
Promover o crescimento  
de todos também.

A companhia mantém como filosofia atuar de forma 
susentável, com base nos pilares ecologicamente corretos, 
economicamente viáveis, socialmente justos e culturalmente 
aceitos.

Presença no território nacional 
para chegar até você

Por meio de seus representantes de vendas, a companhia 
atende todo o território nacional. Sua matriz é localizada em 
Diadema, SP, e possui filial em Aratu, BA.




