
Uma estratégia integrada – exatamente o 
que sua siderúrgica precisa.

A indústriA siderúrgicA está cAdA vez 
mAis competitivA. É muito importante 
que suas operações sejam eficientes nesse 
momento. Por essa razão, faz muito sentido 
escolher a Quaker.  Passamos por todas 
as transições: solucionando os problemas, 
reduzindo custos e melhorando todas as etapas 
do processo – em fábricas em todo o mundo.
Desde a década de 1930, a Quaker tem sido 
uma importante fornecedora de fluidos de 
processo e outras especialidades químicas para 
as maiores indústrias siderúrgicas do mercado.   

E agora, temos muito mais a oferecer. Criamos 
uma linha totalmente integrada de produtos 
e serviços para siderurgia, que atende o seu 
processo do início ao fim. Isso significa que 
temos um fluido específico para cada etapa de 

produção, garantindo o melhor custo-benefício 
e máxima performance. Como exemplo, nossos 
desengraxantes para  remoção de resíduos no 
processo de laminação e nossos protetivos são 
formulados para trabalhar precisamente com 
outros produtos químicos utilizados nas etapas 
seguintes de produção.  Qual o resultado final? 
Melhoria significativa em todo o processo.

Desde fluidos resistentes ao fogo e graxas 
especiais à serviços de gerenciamento 
exclusivos, podemos garantir melhorias em 
segurança, redução de custos e qualidade.  
Ninguém oferece soluções como as nossas.

steel



Seja laminação, quente ou fria, limpeza, proteção 
contra corrosão ou tratamento de superfície, a 
Quaker tem soluções innovadoras e integradas 
para o processo, e um serviço de qualidade 
para otimizar suas operações e aumentar a 
rentabilidade.

ProdUtos formUlados Para beneficiar 
as oPerações de sUa Usina siderúrgica.

Conhecemos a indústria siderúrgica.  Sabemos que cada 
fábrica tem diferentes necessidades e condições de 
operação. É por isso que planejamos e formulamos para 
superar os desafios que cada cliente enfrenta.

Também não é segredo que as empresas multinacionais 
hoje em dia, precisam de um controle rígido de suas 
especificações de compras e produtos.  Por isso, 
oferecemos uma linha de produtos global, que pode ser 
adaptada para cada operação, contando com o suporte 
de uma organização multinacional com infra-estrutura 
de informações.  Uma ótima notícia para o seu negócio 
– retorno garantido para seu investimento, junto com 
produtos que fazem mais do que apenas cumprir suas 
tarefas.

Além disso, a Quaker oferece produtos que se enquadram 
em uma grande variedade de padrões e especificações 
industriais exigidas pelos clientes finais.

Profissionais Para otimizar cada 
oPeração.

Nossos Colaboradores e especialistas têm acesso 
ilimitado ao nosso conhecimento através de um banco 
de dados global.  Assim, podemos resolver problemas de 
processo de forma rápida, eficiente e com soluções que 
agregam valor ao negócio de nossos clientes. 

Temos experiência em aplicação e um conhecimento 
profundo da base de equipamentos instalada no 
mercado. Na verdade, projetamos, fabricamos, instalamos 
e operamos equipamentos de aplicação para otimizar 
processos, o uso de produtos químicos e a qualidade dos 
produtos. Não importam os desafios enfrentados por sua 
operação, estamos sempre presentes para transformar 
trabalho duro em absoluto sucesso.

níveis de gerenciamento integrado de serviços da QUaker chemical (Qcmssm)

»  Compra de Produtos – Inventário, pedidos, entrega 
e inspeção; resultando em economia de trabalho e 
custos

»  Acompanhamento Ambiental  – cumprimento da 
normativa, gestão de produtos, diligência em de saúde 
e segurança; revelando e controlando custos ocultos

»  Acompanhamento de Processos – Especialistas no 
local, otimização, levantamento de dados e análise; 
reduzindo custos e melhorando o desempenho

»  Alavancagem das Melhorias – comparação das 
melhores práticas e custos associados por unidade, 
pesquisa e desenvolvimento para melhorias de 
processo; garantindo os melhores resultados
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