UniAmerica

UNIAMERICA:
ESPECIALIZADA EM
NEGOCIAÇÃO DE ÓLEOS
E DERIVADOS
Soluções integradas
de negócios
A UniAmerica é especializada na
negociação de matérias-primas estratégicas, como óleos vegetais e derivados e granéis químicos, tendo como
diferencial a integração total e on-line
das informações globais de diversos
mercados e produtos, orientando
seus respectivos clientes através de
um serviço personalizado e objetivo,
comprometendo-se com a satisfação do
cliente e o sucesso de todas as operações intermediadas pela UniAmerica.
Sua missão é negociar matérias-primas estratégicas em todas as partes do
mundo, oferecendo as melhores soluções
personalizadas para os seus clientes.
A UniAmerica desenvolve negócios com base na credibilidade e
sustentabilidade de todos os seus serviços, fazendo com que seus clientes
tenham a certeza de que estão realizando os melhores negócios, através
de informações rápidas e seguras.
Com foco no mercado global, a
UniAmerica atende aos setores alimentício, tintas & vernizes, higiene &
limpeza, rações, cosméticos, oleoquímicos, químicos & petroquímicos, álcool &
biodiesel, lubrificantes e foodservice.
A equipe da UniAmerica é formada por profissionais dinâmicos,
especialistas em produtos e mercados,
preparados para oferecer análises e
orientações seguras, através do conceito de Soluções Integradas de Negócios.
Para atuar nessa área, é preciso
estar muito bem informado. Por este
motivo, a UniAmerica está on-line

Linha de produtos
Especializada na negociação de matérias-primas estratégicas,
a UniAmerica inclui em sua linha de produtos:
Óleos Vegetais

Palma, palmiste, soja, girassol, algodão, canola, milho, babaçu, linhaça,
mamona, oiticica, tungue, estearina de palma, oleína de palma.

Químicos &
Petroquímicos

Soda cáustica, metanol, ácido sulfúrico, biodiesel, glicerinas,
ácido fosfórico, etanol.

Oleoquímicos

Ácidos graxos (fracionados e hidrogenados), ácido esteárico,
ácido oleico, glicerinas.

Insumos
Alimentícios

Sementes de linhaça, amendoim, lecitina de soja,
emulsificantes, cacau em pó, soro de leite, leite em pó,
gorduras vegetais, azeite de oliva, alimentos funcionais.

Gorduras &
Sebo bovino, farinha de carne, farinha de vísceras, farinha de
Proteínas Animais sangue, farinha de pena, farinha de peixe.
Grãos & Proteínas Grãos, tortas e farelos de soja, algodão, amendoim, canola,
Vegetais
girassol, babaçu, palmiste, milho.
Insumos Diversos Argila ativada, metilato de sódio, L.C.C., massa base de sabonete.

com os mercados do mundo inteiro,
orientando seus clientes sempre da
forma mais adequada.
Focada no desenvolvimento de
negócios personalizados e sustentáveis
de longo prazo, a equipe de analistas da
UniAmerica oferece total suporte às
operações da empresa, administrando a
execução e logística das negociações de
forma que a qualidade e pontualidade
contratadas estejam garantidas.
Entre os serviços oferecidos pela
UniAmerica, destacam-se orientação
estratégica dos mercados, com informações globalizadas - on-line - de
preços , safras, tendências, demanda
e ofertas de vários mercados e produtos; vendas integradas de produtos
diversificados, um facilitador através
da oferta de pacotes personalizados
para clientes; desenvolvimento de
novos produtos e mercados, incluindo fornecedores, compradores

e produtos alternativos; logística
integrada ao negócio, com fretes,
tancagem, análise dos documentos;
e soluções integradas (otimização
e reduções de custos)através do desenvolvimento de parcerias logísticas
pool na importação e exportação entre grandes grupos para negociação
de produtos da mesma família.

Empresas representadas
Agroindustrial Palmasa S.A.
Dentauá - Dendê do Tauá S.A.
Friboi Flora
Marborges Agroindústria S.A.
Materia Hnos. S.A.C.I.F.
Nutrichem Ingredientes do Brasil Ltda.
Opalma S.A.
Resibras
Sementes Esperança Imp. e Exp. Coml. Ltda.
Taiko Clay Marketing SDN BHD
Triângulo Alimentos Ltda.
Wilmar Group
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