GMSM

A empresa
A GMSM (Global Material Supply Management)
é fruto da experiência do executivo Michael
Mathieson e da engenheira química Stela Maris
Lucci no mercado de Tripolifosfato de Sódio
(STPP) e no segmento de Negro de Fumo.
Atualmente ocupa uma posição de destaque e
busca consolidar sua condição de fornecedor
preferencial nestes segmentos.

Qualidade
Toda matéria-prima importada é analisada pela
própria GMSM, garantindo credibilidade, confiança
e segurança na comercialização dos produtos.

Tripolifosfato de Sódio (STPP)
O foco inicial da empresa foi garantir a continuidade do
abastecimento do Tripolifosfato de Sódio (STPP) de grau técnico
ao setor, uma vez que em março do ano passado houve o
encerramento da produção deste importante insumo pela
Copebrás.

Outras matérias-primas para o
setor de higiene e limpeza
A GMSM já fornece outras importantes matérias-primas ao setor,
principalmente Barrilha (Densa e Leve), Branqueador Ótico,
Disilicato de Sódio, Percarbonato de Sódio e Zeólito A4.

Outros Segmentos de Atuação
Além de produtos para o setor de higiene e limpeza, a GMSM
também fornece produtos para outros setores produtivos, tais
como tratamento de metais e água, papel, têxtil e cerâmica entre
outros.

Novos Desafios - Expansão na
área da borracha
A GMSM disponibiliza novas alternativas de abastecimento de
produtos de qualidade consagrada. As primeiras ações ficam por
conta do estoque local dos Negros de Fumo Birla Carbon, Aditya
Birla Group da Alexandria (Egito), e do acordo de representação
exclusiva para a linha de borrachas regeneradas de Butyl e Cloro
Butyl, produzidas pela Elgi Rubber Co, da Índia.
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