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Units Brasil pertence ao grupo Espanhol 
Cromogenia Units S.A, que por sua vez já completou 
76 anos de atuação. O Grupo Cromogenia Units está 
presente em mais de 60 países, desenvolvendo e 
produzindo produtos inovadores para o setor coureiro 
e outros 12 segmentos de atuação.

Amparada por uma estrutura sólida e 
estrategicamente focada no crescimento, a Units 
Brasil vem a cada ano expandindo a sua presença 
no mercado brasileiro. Para dar suporte a este 
crescimento sustentável, a Units Brasil investiu em 
uma nova fábrica na cidade de Novo Hamburgo – 
RS que iniciou suas operações em abril deste ano. 
Acompanhada de um laboratório de controle de 

qualidade, busca apresentar aos seus clientes soluções locais e manter os padrões necessários para o setor. 

Com sua nova planta voltada para a produção de substâncias em pó, destinadas ao segmento de Ribeira 
e Recurtimento, a Units Brasil afirma que já está trabalhando na ampliação da unidade e em breve pretende 
dar início também à fabricação de produtos líquidos, destinados aos setores de Ribeira, Recurtimento e 
Acabamento.

Para firmar sua estrutura, a Units Brasil tem em Novo Hamburgo – RS um Laboratório de aplicação para 
os setores de Recurtimento e Acabamento de Couros, voltado ao desenvolvimento de artigos e suporte 
técnico de aplicação aos seus clientes, visando um crescimento em conjunto através de parcerias técnico-
comerciais. 

Para apoiar esta nova fase da empresa, desde junho deste ano a empresa passou a contar com a expertise 
e a colaboração do Sr. Cristian Lucae, que assumiu a direção comercial da Units Brasil. Cristian Lucae é 
Técnico em Curtimento formado pela WGR - REUTLINGEN Alemanha, e 
o seu currículo inclui atuação em multinacionais, atuando em diferentes 
países como Itália, Alemanha e América do Sul. Segundo Cristian, 
seu objetivo é ampliar ainda mais o reconhecimento da Units Brasil 
no mercado, pelas suas soluções técnicas de qualidade adequadas 
às necessidades do mercado atual, aproveitando o excelente capital 
humano que atua hoje na empresa.

Mantendo parcerias com empresas logísticas de renome, a Units 
Brasil atende todo o território nacional assim como presta suporte na 
importação de produtos a seus clientes, direto da casa Matriz. 

Aproveitamos para agradecer a todos clientes, parceiros e 
colaboradores por participar desta trajetória nestes 25 anos.

Texto: Sérgio Negri – Vórtice Comunicação

Uma história de sucesso recheada de números que fazem a diferença.

Com foco na eficiência, ética e profissionalismo,
a Units Brasil completa 25 anos 

em dezembro de 2018.
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