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Muito prazer,  
somos a Plury Química

Atuamos na distribuição de aditivos e ingredientes alimentícios 
e outros produtos químicos desde 1989 com 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 gran-
des fabricantes 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.

Queremos superar  
suas expectativas:

Nossa missão não é apenas oferecer produtos e serviços com 
qualidade. Queremos superar as expectativas de clientes através de 
um trabalho de excelência e confiável, com parcerias sólidas, atenção 
constante na capacitação interna e desenvolvimento profissional, asse-
gurando assim o crescimento da empresa e a rentabilidade do negócio.

Possuímos um sistema logístico eficiente e eficaz, que monitora 
todas as etapas do processo de transporte, garantindo aos clientes 
a rastreabilidade e informações confiáveis em tempo real e prin-
cipalmente, agilidade no processo. Garantir que o produto chegue 
em perfeitas condições ao seu destino é o compromisso motivador 
deste departamento tão importante para nós.

22 anos de existência e muito mais:
Em junho de 2011 a empresa completará 22 anos e desde o início 

de suas atividades, priorizou o profissionalismo, ética, qualidade, satis-
fação, comprometimento, responsabilidade ambiental e social, solidez, 
competência, bom atendimento, a qualidade de seus produtos, a satis-
fação e a fidelização dos clientes. Temos certeza que completaremos 
muitos outros aniversários para mantermos nossas PARCERIAS, com 

QUALIDADE em nossos serviços na busca da EVOLUÇÃO contínua.
Somos mais de 60 profissionais formando a Família Plury  

Química, atendemos todo o Brasil e estamos presentes nos seg-
mentos, Alimentos, Cosméticos, Borrachas e Industrial. 

O que distribuímos:
• Acidulantes • Corantes • Ingredientes
• Antioxidantes • Edulcorantes • Melhoradores de farinha
• Antiumectantes • Emulsificantes • Realçador de sabor
• Aromatizantes • Espessantes • Reguladores de acidez
• Bicarbonatos • Estabilizantes • Umectantes
• Conservantes • Fosfatos 

Mercados atendidos:
• Panificação;
• Bebidas;
• Doces e confeitos;
• Molhos e condimentos;
• Gelados comestíveis;
• Cárneos
• Lácteos

BLENDS: a linha de blends da Plury Química é um desenvol-
vimento 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 necessidades de seus clientes de maneira 
personalizada e específica.

Plury Química 
www.pluryquimica.com.br

A Plury Química atua há 21 anos,  
importando e distribuindo aditivos, 
ingredientes e outros produtos químicos 
para todo o mercado alimentício.
Com a diversificação de produtos e 
expansão de mercados, o grupo estabeleceu 
parcerias com grandes fabricantes nacionais 
e internacionais, agregando colaboradores 
e conquistando importantes clientes. 
Baseando-se na proposta de PARCERIA, 
QUALIDADE E EVOLUÇÃO, priorizamos  
a personalização do atendimento, 
considerando as particularidades de cada 
cliente e as tendências dos mercados  
em que atua.

PARCERIA, QUALIDADE
E EVOLUÇÃO.

Os Blends da Plury destacam-se pela 
qualidade das matérias-primas, rapidez 
no preparo, diminuição do número de 
ingredientes necessários, otimização  
em processos facilitando a aplicação  
e conferindo ao produto final  
características únicas. 

(11) 4093-5353 • www.pluryquimica.com.br
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fORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAQuE


