
28 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 35 - 2015 www.revista-fi.com

Empresa em destaque

COREMAL POCHTECA
A EXPERIÊNCIA E A 
CONFIANÇA DE UM 

DOS DISTRIBUIDORES 
LÍDERES DE MERCADO, 

AGORA PARA A INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA

A COREMAL POCHTECA

Em cada uma das ações que você rea-
liza diariamente, a Coremal Pochteca está 
presente através dos materiais que compõe 
seus produtos favoritos: ao tomar um café, 
no caminho para o trabalho, ao ouvir músi-
ca, ao usar o computador e até mesmo para 
dormir, a Coremal Pochteca contribui com 
o ingrediente perfeito para tornar a sua 
vida mais fácil. 

Especializada na distribuição de  
matérias-primas químicas, a Coremal 
Pochteca colabora com os seus clientes, 
entendendo seus processos e propondo 
soluções criativas, eficientes e eficazes que 
contribuam para o alcance dos seus objeti-
vos de negócio de forma confiável. 

Através de suas certificações de quali-
dade e segurança ISO9001 (Serviços de 
comercialização de produtos químicos para 
uso industrial Cotia, SP, e Recife, 
PE) e PRODIR (Processo 
de Distribuição Respon-
sável - ABIQUIM) e 
seus fornecedores 
de classe mundial, 
a Coremal Pochte-
ca garante a seus 
clientes uma ca-
deia de suprimen-
tos segura, do fa-
bricante ao destino 
final, protegendo 
assim as pessoas, o 

meio ambien-
te e produtos 

que compõem 
sua cadeia de valor. 

Com uma experiência 
de mais de 60 anos no mercado 

nacional com entregas em todo o 
Brasil, a Coremal Pochteca conta 
com uma diversificada gama de 
produtos da mais alta qualidade e a 
melhor proposta de valor para seus 
clientes. Seu portfólio atende aos 
mais diversos segmentos da indús-
tria, entre eles Plásticos, Química &  
Petroquímica, Tintas, Produtos de 
Limpeza, Cosméticos, Têxteis, Pa-
pel e Celulose, Alimentos, e muito 
mais.

A Coremal Pochteca possui am-
pla infraestrutura e uma grande ca-
pacidade de armazenagem com mais 
de 22.500m² de armazéns para pro-
dutos secos e 3.300m³ em tanques  
para produtos líquidos. Possui tam-
bém sua própria transportadora 
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ingredientes, aditivos e matérias- pri-
mas para a indústria alimentícia, além 
de soluções logísticas, engenharia 
de aplicação e criação de protótipos 
de diferentes produtos alimentícios 
para seus clientes. Possui um portfólio 
segmentado atendendo as indústrias 
de panificação, molhos e temperos, 
lácteos, doces e confeitos, cárneos 
e bebidas, entre commodities e es-
pecialidades, somando mais de 250 
produtos.

De acordo com Carlos Cepeda, 
Diretor da Divisão de Alimentos, Am-
biental e Especialidades, Engenheiro 
Químico e de Sistemas da Pochteca 
México com mais de 25 anos de expe-
riência no setor, a empresa tem uma 
forte visão de crescimento em todas 
as áreas. A Divisão de Alimentos vis-
lumbra um crescimento de 15% para 
2016. Este crescimento será apoiado 
por novos negócios com os clientes 
existentes e novos. “Procuramos ex-
pandir o portfólio de “produtos aten-
dendo as mais novas tendências do 
mercado de alimentos”, diz Cepeda, 
e acrescenta: “Queremos ser parte 
desta cadeia acrescentando a ela um 

com capacidade de entregar graneis 
e cargas fracionadas em todo o Brasil.

A missão da Coremal Pochteca é 
ser o fornecedor de matérias-primas 
e soluções integrais preferido de 
clientes e fornecedores.

PRESENÇA DE MERCADO

A Coremal Pochteca já possuía 
atuação na indústria alimentícia 
através da venda de produtos para 
processos industriais, como processos 
de tratamento de água, produtos para 
limpeza industrial com Peróxido de 
Hidrogênio e Soda Cáustica, entre 
outros.

No ano de 2014, após a associação 
com o Grupo Pochteca, a Coremal 
Pochteca deu início a distribuição de 
matérias primas e ingredientes para 

formulações alimentícias, tendo como 
base a expertise de mais de 20 anos 
do Grupo Pochteca neste segmento 
de mercado e sua posição de destaque 
entre os três maiores distribuidores 
de matérias primas alimentícias do 
México.

No México, o Grupo Pochteca 
conta com trinta e sete escritórios 
de vendas, com alcance em mais de 
500 cidades. Possui também filiais na 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica 
e, agora amplia sua presença na Amé-
rica do Sul através da associação com 
a Coremal, que já conta com 4 filiais 
e mais de 60 anos na distribuição de 
químicos.

A Divisão de Alimentos do Grupo 
Pochteca tem a missão de fornecer 
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Empresa em destaque
portfólio que materiais funcionais e 
especialidades como sais minerais, 
sais com baixo teor de sódio e pro-
dutos mais naturais.”

Um dos principais desafios para o 
futuro está diretamente relacionado 
com os custos, pois todas essas inicia-
tivas buscam a satisfação final, sem, 
no entanto, impactar negativamente 
o bolso do consumidor ou afetar seus 
hábitos de consumo.

Aqui no Brasi l ,  a  Coremal  
Pochteca se espelha na experiência 
mexicana e tem como objetivo para 
2016 consolidar sua presença entre 
os distribuidores chave para a indús-
tria alimentícia oferecendo produtos 
de alta qualidade, de renomados 
fornecedores globais, armazéns cer-
tificados pela ANVISA além de uma 
equipe de vendas especializada e uma 
cobertura de vendas nacional.

PRODUTOS EM DESTAQUE

Coremal S/A
www.coremal.com.br

Pantone
1795

Produto Fornecedor Função Aplicação

Ácido Glucônico Jungbunzlauer Regulador de pH e 
conservante.

Bebidas, molhos 
e temperos.

Bissulfato de Sódio Jones Hamilton Regulador de pH e 
conservante

Alimentos e 
nutrição animal.

Carvão Ativado Cabot Remoção de odor e sabor em 
bebidas.

Bebidas.

Citroma® Jungbunzlauer Utilizado para reduzir o 
conteúdo de acrilamida em 
produtos alimentícios tratados 
termicamente.

Snacks, cereais, 
panificação e 
produtos à base 
de batata.

Citrato tri magnésio 
(anidro e não hidratado)

Jungbunzlauer Fonte de magnésio e 
estabilizante.

Bebidas e 
suplementos 
nutricionais.

Citrato tripotássico Jungbunzlauer Fonte de potássio e 
alcalinizante.

Suplementos 
dietéticos e 
alimentos 
funcionais.

Citrato de Zinco Jungbunzlauer Fonte de zinco. Suplementos 
alimentares.

Erylite® Jungbunzlauer Adoçante poliol natural. Alimentos e 
bebidas.

Erylite® Stevia Jungbunzlauer Adoçante à base de mistura 
de Erylite® e Rebaudioside 
A, extrato de planta Stevia 
extremamente puro.

Alimentos e 
bebidas.

Glucona Delta Lactona 
(GDL)

Jungbunzlauer Regulador de pH, coagulantes 
para proteínas de soja e leite, 
agente fermentador livre de 
sódio e fosfato, conservante.

Lácteos, cárneos, 
panificação e 
massas.

Gluconato de Potássio Jungbunzlauer Substituto para sais de sódio e 
fonte de potássio. 

Alimentos em 
geral.

Lactatos e misturas Jungbunzlauer Conservante. Produtos 
processados à 
base de carne e 
peixe.

Membrana 
HYPERSHELL™

Dow Purificação do soro de leite. Lácteos.

Membrana de Osmose 
Reversa FILMTEC™

Dow Remoção de sais e impurezas 
da água.

Bebidas.

Naglusol® Jungbunzlauer Mascara o sabor amargo de 
adoçantes, sais minerais e 
cafeína, substitui fosfatos e age 
como inibidor de formação de 
cristais. É um regulador de pH e 
conservante.

Cárneos, bebidas, 
lácteos, molhos, 
temperos e 
adoçantes.


