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GUARULHOS / SP

FÁBRICA USIQUÍMICA



USIQUÍMICA TIMELINE 
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Fundação da empresa

Usiquímica com o nome de 

Indústria Química

Gimenez  Ltda – Produção 

de Ácido Nítrico.

Início da distribuição 

de produtos 

químicos.

Início da produção de

Hidróxido de Amônio

e distribuição de

Amônia Gás.

Osvaldo Gimenez Jr. é

nomeado como diretor

superintendente.

Escritório da empresa é

transferido para Avenida

Angélica em 

São Paulo.

1943 1962 1974 1989 2002



Usiquímica obtém as 

certificações ISO 9001: 

2000 e PRODIR

(Processo de Distribuição 

Responsável).

Início da produção de DEF 

/ Ad Blue com as marcas 

Blue Air e Ecotec.

Início da nova linha de 

negócios: Praxis Packaging, 

subsidiária integral do grupo 

Usiquímica com foco na 

fabricação de embalagens 

plásticas da nova e moderna 

fábrica da Usiquímica em 

Guarulhos, São Paulo.

Início da parceria com

Valvoline. Usiquímica

estabelece parceria

exclusiva fabricando

e distribuindo os

produtos da marca.

USIQUÍMICA TIMELINE 

4

Inauguração da nova

e moderna planta da

Usiquímica em

Guarulhos/SP.

2003 2005 2012 2014 2017
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HISTÓRIA USIQUÍMICA
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Em mais de 75 anos de atividades, a Usiquímica 

evoluiu para se tornar uma das empresas mais 

respeitadas do setor. nosso sucesso é resultado 

da força de inovação e perseverança, de nossas 

realizações e espírito de equipe.

A Usiquímica tem como foco ter uma presença 

forte nos mercados em que atua, sempre se 

destacando por uma busca constante da 

melhoria de performance através de processos 

operacionais modernos e de uma cadeia 

logística mais eficiente.

A Usiquímica possui a mais moderna planta de 

produção de hidróxido de amônio do brasil, 

sendo o principal fabricante deste produto e além 

disso é um dos principais players no mercado de 

Arla32. é também um dos principais 

distribuidores da cadeia cloro-soda e o maior 

importador de ácido fluorídrico do Brasil.

1951



DESEMPENHO FINANCEIRO
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O crescimento da Usiquímica foi de cerca de 23% CAGR nos 

últimos 5 anos. Esse crescimento é baseado em uma busca 

contínua de oportunidades e desenvolvimento de novos 

negócios;

Usiquímica é uma empresa sem dívidas relevantes. Todos os 

investimentos são feitos com sua própria geração de caixa;

A Usiquímica possui uma forte geração de caixa e busca

negócios com margens saudáveis e oportunidades que 

possam  melhorar o resultado para os acionistas;

A empresa tem foco na redução contínua de custos para 

garantir margens competitivas em seu negócio.
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PARCEIROS USIQUÍMICA



SEGMENTOS DA USIQUÍMICA
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AUTOMOTIVO

QUÍMICOS



ARLA 32 LUBRIFICANTES COOLANTS

SEGMENTO AUTOMOTIVO
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Valvoline™, um dos maiores produtores e varejistas mundiais no segmento de lubrificantes automotivos, comerciais e

industriais de alta qualidade, anunciou uma parceria exclusiva com a Usiquímica, grande fabricante e distribuidora de

produtos químicos de alto valor agregado, para fabricar, distribuir e gerenciar atividades relacionadas aos produtos da

marca Valvoline™ no Brasil. A nova parceria adiciona os lubrificantes de qualidade superior da Valvoline, sua herança e

know-how mundial à robusta fabricação, operação, vendas, gerenciamento e presença local da Usiquímica. O objetivo da

Valvoline™ é oferecer produtos de alta qualidade com padrão de serviço superior para oferecer aos seus clientes no Brasil

melhores opções e preços atrativos. Para o Segmento Automotivo, a Usiquimica é uma das maiores fabricantes de Ad Blue

(DEF) do Brasil. Destacamo-nos pela qualidade dos nossos produtos, nível de serviço e disponibilidade dos produtos.
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SEGMENTO QUÍMICO

Ácido Sulfúrico

A Usiquímica é uma 

distribuidora de Ácido 

Sulfúrico com alto nível de 

atendimento ao mercado 

atendendo principalmente 

ao mercado sucroalcooleiro 

e mineração.

Ácido Fluorídrico

É um produto 100% 

importado e a Usiquímica 

se destaca como a maior 

importadora desse 

material na América 

Latina. Portanto, temos 

um produto de excelente 

qualidade com 

atendimento em

todo o Brasil.

Amônia e Derivados

A Usiquímica é a maior 

fabricante de Hidróxido

de Amônia do Brasil 

e a maior distribuidora 

de Amônia Anidro.

Ácido Nítrico

A Usiquímica atua na 

distribuição de Ácido 

Nítrico desde sua 

fundação em 1943, 

tanto envasado quanto 

a granel, com estrutura 

operacional e logística 

de alto nível para 

atender todo o mercado.

A Usiquímica 

desempenha um papel 

importante nesse 

mercado como 

distribuidora tradicional.

Cloro Soda Uréia e Soluções

A Usiquimica é um importante 

fabricante de soluções de uréia 

para o tratamento de emissões 

industriais de NOx.
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SEGMENTO DE EMBALAGEM

A Praxis foi concebida em 2013 para a produção de embalagens plásticas sopradas direcionadas inicialmente ao consumo

da Usiquimica e posteriormente ao mercado de consumo. Está localizada em Guarulhos (SP) em um prédio com 1.000

m2 totalmente estruturado e distribuído em área fabril, de estocagem de matéria-prima e embalagens, expedição,

controle de qualidade, manutenção e escritório.

Nossa processabilidade com baixo nível de refugo é garantida por equipamentos da mais alta qualidade que são nossas

utilidades, estações de trabalho in line compostas por pinos alinhadores de gargalos, resfriadores internos de bombonas,

balança in line, testador de furos, rotuladeira e embaladores com ensaque automático e selagem por indução no

fechamento dos sacos, salientando que os testes in line contemplam 100% das nossas embalagens, o que nos garante um

ótimo padrão de qualidade com mínima quantidade de mão de obra operacional.



OBRIGADO

/Usiquimica

Tel: +55 11 3821-7000  

www.usiquimica.com.br

ENTRE EM CONTATO CONOSCO


