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FORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAQUE

Plury Química
www.pluryquimica.com.br

Contato
Rua Serra da Borborema, 262 / 270 - Parque Reid  
09930-580 - Diadema, SP
Tel.: (11) 4093-5353 - Fax: (11) 4093-5353
pluryquimica@plurquimica.com.br

A empresa
A Plury Química atua na distribuição de aditivos e ingre-

dientes alimentícios e outros produtos químicos desde 1989, 
e apresenta uma história de crescimento e desenvolvimento 
com responsabilidade e qualidade. Através de suas unidades 
de negócios, alimentício, industrial e borracha, para melhor 
suprir as necessidades do mercado, a Plury diversificou sua 
linha de produtos, estabeleceu parcerias com grandes fabri-
cantes nacionais e internacionais, agregou colaboradores e 
conquistou importantes clientes. Instituiu um departamento 
técnico qualificado, sinérgico ao mercado e às necessidades 
de seus clientes e parceiros, e um departamento comercial 
segmentado para antecipar, atender e oferecer soluções aos 
seus clientes.

Com mais de 20 anos de know how de mercado, a em-
presa desde o início de suas atividades  priorizou o profis-
sionalismo, ética, qualidade, satisfação, comprometimento, 
responsabilidade ambiental e social, solidez, competência, 
bom atendimento, qualidade de seus produtos, satisfação e 
fidelização dos clientes.

A empresa possui uma área de desenvolvimento de solu-
ções químicas por meio do serviço técnico de atendimento. 
Esse é um grande diferencial da Plury, pois a empresa presta 
assessoria técnica para o cliente na pré-venda, composta por 
engenheiras de alimentos, químicos, técnicos e analistas, que 
atendem as necessidades dos clientes, oferecendo não só 
produtos, mas também soluções com acompanhamento e 
monitoramento total no pós-venda.

A eficiência na distribuição de seus produtos é assegurada 
por uma estrutura logística e comercial altamente capacitada 
e devidamente treinada.

As operações da Plury Química são informatizadas, 
integrando todos os setores em uma única plataforma de 
negócios, propiciando agilidade no atendimento ao cliente e 
rastreabilidade total.

O resultado é uma empresa cada vez mais competitiva 
e otimizada.

Missão
Busca excelência no comportamento corporativo, de 

modo a servir seus clientes de forma personalizada e efetiva, 
dando acesso às inovações tecnológicas; oferecer ambiente de 
trabalho que propicie o crescimento profissional; desenvolver 
e pesquisar novos produtos sinérgicos aos nossos mercados; 
criar parcerias sólidas e tornar-se líder na distribuição de 
produtos e serviços no mercado nacional.

Principais produtos
A Plury Química conta com disponibilidade, qualidade e 

preços competitivos para o fornecimento de uma ampla linha 
de produtos como,  acidulantes, antioxidantes, antiumectantes, 
aromatizantes, bicarbonatos, blends, conservantes, corantes, 
edulcorantes, emulsificantes, espessantes, estabilizantes, fos-
fatos, ingredientes, proteínas, realçador de sabor, regulador 
de acidez, melhoradores de farinha, umectantes, entre outros 
produtos para atender os mercados de panificação, gelados 
comestíveis, cárneos, lácteos, bebidas, biscoitos e bolachas.

A linha de blends da Plury Química é um desenvolvimento 
baseado na especialização de seus parceiros em matérias-
primas e em seu conhecimento e experiência em processos. 
São produtos especialmente elaborados para otimizar os 
processos, facilitar a aplicação e conferir ao produto final 
características únicas,  proporcionando atender as necessi-
dades de seus clientes de maneira personalizada e específica.

Consulte-nos, a Plury Química tem a solução que você precisa.




