
APRESENTAÇÃO 



2 

 
 

 

GUARULHOS / SP 

FÁBRICA USIQUÍMICA 



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. 

HISTÓRIA USIQUÍMICA 
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Usiquímica obtém as 
certificações ISO 9001: 

2000 e PRODIR 
 (Processo de Distribuição 

Responsável). 

Início da produção do DEF / 
Ad Blue com as marcas 

Blue Air e Ecotec. 

Início da nova linha de 
negócios: Praxis Embalagem, 
subsidiária integral do grupo 

Usiquímica, focada na 
fabricação de embalagens 

plásticas da nova e moderna 
fábrica da Usiquímica na 

cidade de Guarulhos, 
São Paulo. 

 
 

 
Usiquímica e Valvoline 

firmam parceria 
exclusiva no Brasil. 

Usiquímica se torna a 
empresa licenciada 

Valvoline para o 
mercado brasileiro. 
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Inauguração da nova 
e moderna planta da 

Usiquímica em 
Guarulhos/SP. 



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. 

1954 
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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. 

DESEMPENHO FINANCEIRO 
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PARCEIROS USIQUÍMICA 



SEGMENTOS DA USIQUÍMICA 
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ÁCIDOS INORGÂNICOS 

AMÔNIA E DERIVADOS 

CADEIA CLORO-SODA 

BARRILHA 

UREIA E SOLUÇÕES 

SEGMENTO QUÍMICO 
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ARLA 32 

LUBRIFICANTES 

FLUIDOS 

COOLANTS 

SEGMENTO AUTOMOTIVO 
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Obrigado. 

/usiquimica 
/usiquimicavalvolinebrasil 

Tel: +55 11 3821-7000  
Tel: 0800-11-3556 

www.usiquimica.com.br 
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