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A Usiquímica não para de inovar
Pioneira na fabricação de ácido nítrico concentrado, seu primeiro produto fabricado, ao longo dos anos a Usiquímica
aumentou a linha de produtos e ampliou a atuação em todo o território brasileiro como distribuidora de companhias
nacionais e internacionais e também como fornecedor de alguns itens. A empresa atende clientes de pequeno, médio
e grande porte em diversos segmentos e regiões. E, atualmente, esse relacionamento tem participação fundamental
para o desenvolvimento da companhia. Além de seus parceiros, a Usiquímica ainda conta com profissionais qualificados, treinados comercial e tecnicamente, o que engloba desde a capacitação da equipe de vendas até os responsáveis
pelos processos industriais assegurando soluções para atender as necessidades dos clientes.
Seguindo as tendências de mercado não apenas na linha de produção, em maio, mês em que a Usiquímica comemora
69 anos, o nosso jornal também está de cara nova. Repaginado, com layout mais moderno, a intenção é melhorar a
comunicação junto a nossos clientes, colaboradores e fornecedores, já que eles nos acompanham e, gradativamente,
nos ajudam a fortalecer nossa história.
Sendo assim, ao considerar a diversidade de produtos como nos segmentos alimentício, metal-metalurgia, químico,
automotivo, têxtil e outros, o Usiquímica & Você sempre trará novidades e informações para que o público sinta-se ,
informado. Com participação ativa na cadeia de processos químicos e sempre buscando oferecer soluções que tornem
o mundo mais sustentável, a empresa dá início a um processo de modernização em sua comunicação. E acredita que,
dessa forma, caminha na direção certa para o crescimento e sucesso da aliança comercial existente entre colaboradores,
clientes, fornecedores e a Usiquímica.
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Ed i t or ial

Uma história de perseverança
e sucesso
Inaugurada em 8 de maio de 1943, a Usiquímica, denominada inicialmente como “Indústria Química Gimenez",
nasceu do ideal do espanhol Manoel Gimenez Henriques. Graças ao intenso trabalho e ao empenho para manter
a qualidade de sua produção, hoje a empresa é comandada pela terceira geração e, gradativamente, tem
ampliado sua extensão de produtos. Para manter a Usiquímica em um grau de excelência, a empresa tem passado
por um processo de constante modernização tornando – a muito importante no cenário Latino Americano.
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04 Blue Air e seus diferenciais
O novo produto tem capacidade de chegar a todo o Brasil e suas
embalagens garantem mais facilidade ao dia a dia do consumidor.
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BLUE AIR (Arla 32)
Por dentro das tendências do mercado e na busca de sempre contribuir
para soluções mais sustentáveis, a Usiquímica conta com mais um
importante item em sua linha de produtos: o Blue Air (Arla 32). A solução
Blue Air (Arla32) é um agente usado nos motores com sistema SCR
(Redução Catalítica Seletiva) para reduzir quimicamente as emissões de
NOX (Óxido de Nitrogênio), presente nos gases liberados pelos veículos
movidos a diesel. Seguindo uma preocupação mundial, desde o início de
2012, o PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar) definiu a
obrigatoriedade do uso da solução Arla 32 para o controle e redução de
poluentes. O produto à base de ureia captura grande parte do óxido de
nitrogênio emitido na combustão do motor, antes que o gás poluente seja
liberado para a atmosfera. O Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla)
tem características específicas e é considerado um produto não tóxico,
não poluente, não inflamável, incolor, estável e de fácil manuseio. Seu uso
nos veículos está diretamente relacionado ao consumo do diesel e a
estimativa é de que seja equivalente a 5% do combustível, variando
conforme a operação e particularidade de cada motor. Neste caso, para
complementar a qualidade do Blue Air (Arla 32), a Usiquíca conta com
todas as certificações necessárias para a garantia de um produto de
qualidade. “Para comercializar o Blue Air (Arla 32) é necessário ter a certificação do INMETRO, órgão regulador deste item. É importante também
destacar que são certificações diferentes para produtos envasilhados e
para os do tipo a granel. A Usiquímica trabalha com as duas certificações”,
explica o gerente de negócios Renato Paolillo.
Dúvidas e mais informações podem ser conferidas no endereço eletrônico
www.arlablueair.com.br.

A Usiquímica sempre oferece mais

Como se não bastasse fornecer um produto de qualidade, a Usiquímica vai além das expectativas e oferece treinamento à equipe
de seus distribuidores, no qual são abordados temas como o consumo do produto no mercado brasileiro, a utilização por estado,
entre outros. “Buscamos esclarecer a funcionalidade dos motores Euro V, que necessitam do produto Blue Air (Arla 32); as consequências causadas por utilização de produtos não qualificados; a importância dos cuidados de armazenagem e do prazo de
validade, que é de 12 meses; Finalizamos com a apresentação do plano de mídia, campanhas promocionais e ações mercadológicas para o segundo semestre de 2012”, afirma Paolillo.
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Mercado

Distribuidor
O Blue Air (Arla 32) tem capacidade de atender todo o território
nacional através da rede de distribuidores, USIREDE, uma
proposta que facilita a vida de todos os usuários. Inicialmente, a
intenção é fortalecer gradativamente a aliança entre Usiquímica
e distribuidores.
Para iniciar essa meta, distribuidores de todo o Brasil
participaram em março de 2012 da primeira reunião sobre o
Blue Air.
Na ocasião, houve uma visita às dependências da Usiquímica,
em Guarulhos, onde foram recepcionados pelo diretor Osvaldo
Gimenez, que lhes apresentou a fábrica e expôs temas como
produtividade, investimento e detalhes técnicos sobre os
produtos e sua logística.

E mba l agens
Facilidade é a palavra-chave em nossas
embalagens. Por isso, o Blue Air (Arla 32) é
comercializado em galões de 10 e 20 litros,
tambores de 200 litros, IBCs de 1.000 litros e
granel. Para tornar o produto ainda mais
funcional, os galões vêm com mangueira e
bico de aplicação do produto, utensílio acoplado à embalagem justamente para facilitar o
enchimento dos tanques dos veículos equipados com o sistema SCR.
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