
qualidade, eficiência
experiência, inovação 
e responsabilidade.

Todos os elemenTos
essenciais para
uma química perfeiTa.

• logística diferenciada e avançada

• planejamento de suply chain, manutenção de estoques 
reguladores e atendimento “Just in Time” aos clientes

• Garantia da qualidade e boas práticas de fabricação

• sala limpa para envase e armazenagem padrão Gmp

• auditorias internas para avaliar e efetividade 
do sitema de Garantia de qualidade

• capacitação contínua de funcionários

• realização de análises físico químicas 
em laboratório próprio equipado

• atendimento rápido, ágil e eficiente

• equipe de desenvolvimento focada em 
novas matérias-primas e novos fornecedores

visite nosso site: 
www.quimicaanastacio.com.br
e conheça nossa linha completa 
de matérias-primas.

Experiência no Segmento Alim
entício

Presença Global

Logística Eficaz e Competitiv
a

Qualidade

A Empresa

A Indústria Química Anastácio S/A, completa em 2011 seu 70º 
aniversário, aliando tradição e qualidade ao longo de uma trajetória 
de sucesso, comemora seu posicionamento como uma das maiores 
distribuidoras de produtos químicos do Brasil com um crescimento 
de 30% em 2010 em relação ao ano anterior.

O seu desafio constante é a inovação em todos os departamen-
tos da empresa, que está em fase de auditoria para obtenção da 
Certificação ISO 9001:2000, o qual será um marco em sua história 
e um diferencial perante seus clientes e fornecedores.

Com uma equipe de mais de 220 colaboradores, possui arma-
zéns que juntos totalizam 22.000 m2 de área coberta, entre Centro 
de Distribuição na Vila Leopoldina/SP e sua filial em Itajaí/SC - os 
quais se dedicam a manuseio de cargas secas e a matriz, na Vila 
Anastácio, especializada no manuseio de graneis líquidos com área 
de armazenagem em tanques.

Diferencial

A Química Anastácio é conhecida por sua agilidade em atender 
os requisitos mais rigorosos que as indústrias de alimentos, inde-
pendente do seu porte, tenham em relação a marca, especificação 
ou qualquer outra particularidade de logística de entrega.

Com sua presença internacional marcada pelos seus escritó-
rios na China e Índia, que funcionam como pólos para obtenção 
de informações relevantes de mercado, antecipando tendências da 
cadeia de supply chain global de todos os produtos do portfólio, 
eles também contribuem para melhor selecionar os fornecedores, 
através de auditorias, participação em eventos internaci onais e 
acompanhamento de embarques, uma vez que também possuímos 
armazéns perto dos principais portos do Brasil. 

 Venha fazer parte da história de sucesso da Anastácio, come-
morando conosco seu jubileu de 70 anos, nos consultando para 
construir uma parceria sólida e duradoura com muita inovação, 
competitividade e qualidade!

Química Anastácio
www.quimicanastacio.com.br

Contato

Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 215 - Vila Leopoldina 
05307-190 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2133-6600 
alessandra.guerra@quimicanastacio.com.br

Divisão Food Ingredients

A Divisão Alimentícia foi criada em 2007 com a importação do 
seu primeiro produto, Ácido Cítrico, o qual desde então, já brinda 
o mercado com 40 produtos de diversas procedências. Tudo isso 
só foi alcançado, graças à grande interação que a equipe comercial 
tem com o departamento de compras e inteligência de mercado, 
orientando sempre o melhor momento de compra e busca de novas 
opções de fornecimento para obter êxito em suas negociações com 
seus clientes, através de soluções em insumos a um custo cada vez 
mais competitivo e com grande disponibilidade de estoque. 

Sua força de vendas está espalhada em todo território nacional 
e conta com executivos de contas e representantes comerciais 
altamente qualificados, com grande conhecimento e experiência 
no mercado de distribuição de matérias-primas para o segmento 
de alimentos e bebidas. Tal divisão teve uma grande exposição de 
mercado entre seus clientes, fornecedores e parceiros em sua estréia 
na FISA em 2010, que colaborou para seu crescimento vultuoso.

A Química Anastácio tem fornecido seus ingredientes a vários 
segmentos da indústria alimentícia brasileira, tais como bebidas, 
panificação, confeitaria, sorveteria, laticínios, frigoríficos, suplementos, 
aromas, doces e molhos.
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FORNECEDORES DE INGREDIENTES Em DESTAQuE


