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Apresentação

Razão Social

Divisão
Institucional

• Solint Indústria e Comércio Ltda.
Fundação
• 01/11/1990
Atuação

Divisão
Alimentícia

• Fabricamos produtos químicos para limpeza, desinfecção, tratamento de pisos e
superfícies, higiene pessoal e geral, limpeza industrial, etc.
Atendemos
• Comércio, prestação de serviços, lavanderias (higiene de roupas), hotéis, padarias,
restaurantes e bares (higiene de cozinha), postos de combustível, clínicas, hospitais,
órgãos públicos, supermercados, lava-rápidos (higiene de veículos), petshops, clubes,
condomínios, academias, shoppings, escolas, empresas, etc.

Divisão
Metalúrgica

• Indústrias em geral, metalúrgicas, indústrias de alimentos e bebidas, fábricas, etc.
• Produzimos para terceiros.

Produção
para Terceiros

• Desenvolvemos produtos atendendo às necessidades específicas de cada cliente.
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Políticas da empresa
Fachada
Produção

Política de Produtos
•
•
•
•
•
•

Produtos com elevada carga de ativos;
Fórmulas modernas e balanceadas;
Qualidade garantida;
Eficiência e rentabilidade permanentes;
Preços justos;
Proporcionar aos clientes uma completa satisfação de suas necessidades e aos revendedores a
oportunidade de ótimos e duradouros negócios.

Política Comercial

Estoque de Matérias
Primas
Estoque de Produtos
Acabados

• Comercializar os produtos Solint dentro de regras absolutamente claras;
• Ética e honestidade no relacionamento com e entre os agentes comerciais;
• Satisfação máxima de cada cliente.

Laboratório

Política Ambiental
• Respeitar integralmente o Meio Ambiente;
• Não despejar resíduos sólidos ou líquidos que possam prejudicar o entorno da planta industrial;
• Respeitar as regras governamentais de controle ambiental relacionadas aos nossos clientes.
Política de Qualidade
• Certificação de Qualidade ISO 9001, na busca de um fluxo operacional organizado, coerente e eficiente em
relação aos clientes externos, internos e aos nossos fornecedores.
ISO 9001:2008
Certificado 46439
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Políticas da empresa
Administração

Política Social
• Utilizar materiais excedentes para a confecção de produtos adequados para a limpeza de instituições
beneficentes e comunidades carentes, observados todos os critérios de qualidade e respeito ao Meio
Ambiente, comuns a toda linha de produtos Solint.
Treinamento

O PRINCIPAL PROPÓSITO DA SOLINT É A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES.
As políticas descritas representam o comprometimento da direção da Solint em:
• Satisfazer os clientes, atendendo seus requisitos de produtos;
• Desenvolver parcerias com os fornecedores que atendam os requisitos regulamentares e
estatutários;
• Operar com processos de produção cada vez mais eficazes;
• Prover condições de trabalho adequadas;
• Treinar os funcionários;
• Incentivar a melhoria contínua em todas as atividades da Solint.
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Áreas de atuação comercial
Divisão Institucional – Higiene e limpeza onde você mais precisa
Abrange todas as áreas onde o homem consome ou utiliza serviços. Para este perfil heterogêneo de
mercado, desenvolvemos toda uma gama de produtos capazes de solucionar todos os desafios de
limpeza e higiene.

Exemplos: hospitais, clínicas, laboratórios, hotéis, bares, restaurantes, indústrias, condomínios, clubes,
postos de combustível, escolas, universidades, lava-rápidos, empresas limpadoras, lavanderias,
tinturarias, órgãos públicos, shopping centers, padarias, escritórios, empresas, fábricas, academias,
bancos, lojas, supermercados, etc.

Divisão
Institucional
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Áreas de atuação comercial
Divisão Alimentícia – Limpeza que garante a qualidade
Abrange todos os setores da indústria de alimentos e bebidas, atuando com produtos e aditivos
nas áreas de limpeza e desinfecção, como auxiliares no processo de produção de refrigerantes,
cervejas, sucos, carnes, laticínios, massas, águas, etc. Inclui também indústria agropecuária
(fazendas e produtores de leite).

Divisão
Alimentícia

Exemplos: limpeza geral de indústrias alimentícias, lubrificantes de esteiras transportadoras,
lavagem de garrafas, desinfetantes, limpeza de tanques, limpeza de membranas de ultrafiltração,
aditivos para soluções cáusticas e ácidas, limpadores para canhões de espuma, etc.
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Áreas de atuação comercial
Divisão Metalúrgica – Onde limpeza é questão de produtividade
Abrange todos os setores da indústria metalúrgica, siderúrgica, eletrodoméstica, autopeças, montadoras de
veículos, indústrias de metais, vidro, máquinas e equipamentos, esmaltação, transporte e mecânicas em geral,
atuando com produtos aditivos especiais para limpeza, desengraxe, decapagem, coagulantes de tintas,
deformação e proteção de chapas de metal, peças de ferro, aço e alumínio, etc.

Divisão
Metalúrgica

Exemplos: limpadores alcalinos, limpadores neutros, coagulantes, limpadores de alumínio, aditivos, produtos
para manutenção, desengraxantes, decapantes ácidos, antiespumantes, óleos protetivos, etc.
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Áreas de atuação comercial
Fabricação Para Terceiros – Mais que clientes, formamos parcerias
A Solint atua também no desenvolvimento e produção de marcas próprias para terceiros.
Conta com instalações de produção e laboratórios que garantem aos clientes um atendimento com
qualidade, rapidez e confiabilidade. Estamos capacitados a atender empresas de vários setores, como
supermercados, empresas agropecuárias, empresas de cosméticos, empresas de limpeza, etc.

Produção
para Terceiros

Nossa capacidade de produção nos possibilita operar através de contratos com outras empresas atuantes no
mercado industrial, elaborando produtos finais de acordo com as especificações recebidas e/ou registros,
fornecendo mão-de-obra especializada.
Produtos Solint com marca do cliente. Desenvolvemos produtos atendendo às necessidades específicas de
cada cliente.
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Áreas de atuação comercial
Divisão Doméstica – Confiabilidade que levamos para sua casa
Compreende dois produtos para lavagem e secagem automática de pratos e louças, à venda na
rede varejista.

Divisão
Doméstica

• Produtos
✓Mix Dish – detergente em pó para lavagem de louças em máquinas automáticas
domésticas (12x 1 kg)

✓Mix Dish Líquido – tensoativo líquido que acelera a secagem de louças em máquinas
automáticas domésticas (24x 0,1 litro)
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Informações comerciais
Relacionamento Bancário
Banco Bradesco, Banco Itaú-Unibanco.
Principais Fornecedores
Incepi Indústria e Comércio Ltda., Lutèce Fragrances, Indústria Química Toledo, Alpha
Química, Bandeirante Química Ltda., Norsal, Oswaldo Cruz Química, Lauriflex Ind., Phoenix
Chemicals, IMCD (Makeni), Brenntag Química, Scentec Essências e Fragâncias, Greco e
Guerreiro Ltda., Royal Marck Comercial Ltda., Argon Chemical, Sunset Importação e
Exportação.
Principais Clientes
Mercedes-Benz do Brasil Ltda., Columbia Comércio de Descartáveis Ltda., Rio Line Produtos
de Limpeza Ltda., Comercial Full Clean de Produtos e Equip., Milclean Comércio e Serviços
Ltda., Cleusa Valéria Lopes, Iwamaq Com. de Equip. e Hotelaria Ltda., Slimptec Comércio de
Lavadoras Industriais Ltda., Eco Clean Comércio de Produtos e Equipamentos de Higiene Ltda.,
Cooperativa dos Produtores de Ovos - CPOVOS, Toalheiro Guarany, Serlimp Com. e Ind., CBR
Ind. Brasileira de Refrigerantes Ltda. (Dolly), Novvix Comercial Ltda., Distribuidora Almeida
Correia, Ind. e Com. de Bebidas Funada Ltda., F.C. Com. Higienização Ltda., Cargill Agrícola SA,
Instituto Criança Cidadã, Temp Clean Produtos de Limpeza Profissional Ltda., Sinahilimp
Sistema Nacional de Com. de Higiene e Limpeza, Distribuidora LHL Ltda. (Distudo), Dallitec
Com. e Serviços Ltda., FG Comercial Ltda., Ragi Refrigerantes Ltda. (Dolly), Souza Química
Prod. e Manutenção de Lavadoras Ltda., Maxipac Embalagens Ltda., Base Sistema Serviços de
Administração e Comércio Ltda., Sonda Supermercados Exp. e Imp., Paraná Eq. para Limpeza
Profissional, Rio de Janeiro Refresco (Coca-Cola), GM (General Motors), Eco XXI, MWM,
Leadec Serviços Industriais, Correia & Correia, Clagel.
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Dados e contatos
Dados da Empresa
Solint Indústria e Comércio Ltda. | Solint Comercial Eireli EPP
Rua da Lagoa, 271 (antigo 419) • Cumbica
Guarulhos/SP • CEP 07232-152
E-mail: atendimento@solintquimica.com.br
Fone: (11) 2303-0920
WhatsApp: (11) 9 4215-5046
www.solintquimica.com.br
CNPJ: 64.826.498/0001-29
Inscrição Estadual: 336.813.741-115
JUCESP: 35.209.753.489
Área do terreno: 1.600 m2
Área construída: 1.300 m2
Licença ANVISA: 3.05800-1

• Suporte Técnico • Ambiente Limpo
• Presteza Comercial • Tecnologia Intensiva
• Flexibilidade Produtiva • Qualidade Controlada
ISO 9001:2008
Certificado 46439

• Desinfetantes • Ceras • Detergentes • Amaciantes • Solventes • Acidulantes • Sabonetes • Coagulantes de Tintas • Aditivos
• Antiespumantes • Sabões • Desengraxantes • Lubrificantes • Desincrustantes • Decapantes • Ultrafiltração
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