Empresa em destaque

SOLUÇÕES
COMPLETAS
PARA DIVERSOS
SEGMENTOS
Referência em distribuição de produtos químicos no Brasil,
a quantiQ atua em mais de 50 segmentos de mercado,
representando mais de 100 empresas, nacionais e internacionais,
e oferecendo soluções completas para mais de 5.000 clientes.
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
Em 1991, nasceu a Ipiranga
Química, como parte das empresas
Petróleo Ipiranga, focada na distribuição de solventes. Em 1992, a
empresa expandiu seu portfólio e
iniciou as primeiras parcerias com
representadas globais, fortalecendo
a sua trajetória como distribuidora
de produtos químicos.
Alinhada com sua estratégia de
www.revista-fi.com

crescimento, em 2002, a empresa
adquire os Centros de Distribuição
de Canoas (RS) e Duque de Caxias
(RJ), passando a ter uma estrutura de
operações própria. No ano de 2004, é
inaugurado o Centro de Distribuição
de Guarulhos (SP), primeiro projeto
greenfield da empresa e maior centro
de soluções para a indústria química
e petroquímica da América Latina.
Em 2007, a petroquímica
Braskem adquire os ativos químicos

e petroquímicos do Grupo Ipiranga
e, em 2009, a empresa ganha nova
identidade, nome e marca, e passa a
se chamar quantiQ, nome que representa a força das oportunidades e a
infinidade de possibilidades por meio
do potencial das pessoas. Proveniente
do latim, significando “quanto, tanto,
o mais possível”. O quantum da química e das pessoas.
Mais do que uma fornecedora
de insumos e serviços, a quantiQ é
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Empresa em destaque
comprometida com o crescimento de
seus clientes e representadas. Investimos na valorização das pessoas e na
construção e cultivo de relações de
confiança, gerando valor para toda a
cadeia produtiva.

PRINCIPAIS PRODUTOS
A quantiQ atua em mais de 50
segmentos de mercado, representando mais de 100 empresas nacionais e
internacionais.
As principais linhas de produtos
da quantiQ para o mercado de nutrição humana são:
• Hidrocolóides da CP Kelco: vasto
portfólio de pectinas, carragenas,
goma xantana e goma gelana, com
aplicações em todos os segmentos
da indústria alimentícia.
• Aminoácidos da Ajinomoto: linha
completa de aminoácidos essenciais e não essenciais, disponíveis
em diferentes apresentações,
adequados para suplementos em
pó, líquidos ou em cápsulas, além
de aplicações tecnológicas, como a
L-cisteína em massas.
• Advantame e AjiSweet: realçado-
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res de sabor doce da Ajinomoto,
até 20.000 vezes mais doce que o
açúcar, com uso aprovado em bebidas, lácteos e gomas de mascar.
• Simplesse 100: concentrado de soro
microparticulado da CP Kelco, promove textura similar a da gordura,
permitindo sua substituição parcial
ou total. As principais aplicações
são em sorvetes, produtos lácteos
e panificação.
• Goma acácia (arábica): linha completa de gomas acácia Seyal e
Senegal da Kerry, podendo ser
aplicada na fabricação de aromas,
confeitos, barras de cereal, e como
suplemento de fibras solúveis.

em Chicago, e planejando visitar cada
vez mais feiras internacionais para
trazer sempre o que há de mais novo
para os seus clientes.

PROJETOS E EXPECTATIVAS
PARA 2016
Apesar do difícil cenário político
e econômico projetado para 2016, a
quantiQ tem grandes expectativas
para o segmento de nutrição humana.
Continuará o trabalho de expansão da
sua lista de produtos e base de clientes iniciada em 2015. Muito do que fez
em 2015, começará a render frutos em
2016, o que a leva a acreditar que será
um bom ano.

MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL
A quantiQ distribui seus produtos por todo o território brasileiro,
contando com equipes de vendas
regionais e uma rede logística diferenciada. O mercado internacional
é uma grande fonte de produtos e
soluções para o seu portfólio. Em
2015, a empresa iniciou uma nova fase
de busca por novidades, participando
pela primeira vez da feira IFT Expo,

quantiQ
www.quantiq.com.br
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