
 
Oxiteno firma acordo de distribuição com a quantiQ 

 
Com presença nacional, a quantiQ oferecerá maior capilaridade e agregará  

valor técnico para os clientes Oxiteno atendidos via distribuição 
 
São Paulo, agosto de 2018 – A Oxiteno anuncia uma nova configuração em sua carteira de 
distribuidores passando a contar com a quantiQ, em substituição à GAP, com objetivo de 
distribuir o versátil e diversificado portfólio da Oxiteno para os segmentos de Agroquímicos, 
Cuidados Pessoais, Limpeza Doméstica e Institucional, Petróleo e Gás, Tintas e Revestimentos, 
entre outros. 
 
Referência em distribuição de produtos químicos no Brasil e controlada pela GTM Holdings S.A., 
a quantiQ atua em mais de 20 segmentos de mercado e conta com infraestrutura logística de 
referência, alta capilaridade, apoio técnico especializado em produtos e segmentos com uma 
equipe altamente capacitada e entrega rápida e eficiente. 
 
“Esse acordo busca agregar mais valor a nossos clientes que são atendidos via distribuição, 
ampliando o atendimento técnico especializado e oferecendo uma infraestrutura logística e de 
operações mais abrangente”, comenta Edilson Pereira, da Oxiteno. “Essa parceria comercial 
potencializa a presença da Oxiteno em todo o território nacional em um mercado que enfatiza a 
velocidade, a confiabilidade e eficiência operacional”, completa Edilson  
 
“Acreditamos que nossa estrutura comercial e técnica especializada, focada em atender as 
características de cada segmento, está preparada para compreender as particularidades de cada 
mercado e de cada cliente. Já a nossa robusta infraestrutura, com laboratórios e centros de 
distribuição localizados estrategicamente no país, será capaz de atender com qualidade os 
clientes da Oxiteno em todo o território nacional”, explica José Berges, CEO da GTM. 
 
 
Sobre a Oxiteno: 
A Oxiteno, líder na produção de tensoativos e especialidades químicas, desenvolve soluções 
inovadoras e sustentáveis que atendem aos mercados de Agroquímicos, Cuidados Pessoais, 
Limpeza Doméstica e Institucional, Petróleo e Gás, Tintas e Revestimentos, entre outros. A 
empresa está presente em nove países das Américas, Europa e Ásia e conta com 12 unidades 
industriais no Brasil, nos Estados Unidos, México, Uruguai e Venezuela e centros de pesquisa e 
desenvolvimento, além de escritórios comerciais na Argentina, Bélgica, China e Colômbia. Mais 
informações: www.oxiteno.com.br 
 
Sobre a quantiQ: 
A quantiQ é referência em distribuição de produtos químicos no Brasil e pertence a GTM Holdings 
S.A. Com atuação em diversos segmentos do mercado, possui portfólio com mais de 1.000 
produtos divididos entre industriais, especialidades e customer solutions, oferecendo soluções 
para mais de 5 mil clientes. Atua em todo o país por meio de uma ampla estrutura comercial e 
logística, que conta com centros de distribuição e escritórios nas regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste. Além da distribuição de produtos químicos, a quantiQ oferece ao mercado prestação 
de serviços de industrialização, envase, armazenagem de produtos químicos embalados e 
granel, gestão de processos de importação, além de laboratório de controle de qualidade e uma 
unidade produtora de lubrificantes. Para mais informações, visite www.quantiq.com.br 
 
Sobre a GTM: 
Fundada em 1980, a GTM Holdings S.A. é a maior distribuidora independente de produtos 
químicos da América Latina. Possui uma carteira de mais de 3 mil produtos, serviços de logística 
e soluções inovadoras para atender os mais de 11 mil clientes nos principais segmentos 
industriais. Com mais 1.000 funcionários, a GTM conta com 48 instalações, 04 terminais 
marítimos, 19 laboratórios para desenvolvimento de produto, tecnologia de aplicação e controle 
de qualidade, e atua em 11 países - Brasil, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador e Peru, além de possuir escritórios de 
compras nos Estados Unidos e China e representação comercial na Coreia do Sul. Para mais 
informações, visite www.gtm.net. 
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Contato da Assessoria de Imprensa Oxiteno, em caso de dúvidas: 
Ogilvy – PR & Influence 
Milena Nogueira 
milena.nogureira@ogilvy.com 
Karen Almeida 
karen.almeida@ogilvy.com 
(11) 3024-586 
 
Contatos para a imprensa GTM | quantiQ |Edelman Brasil 
Monica Czeszak – monica.czeszak@edelman.com (11) 3066-7765 
Rodolpho Santos – rodolpho.santos@edelman.com (11) 3060-7793 
Victor Roland – victor.roland@edelman.com (11) 3060-3370 
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