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A Vinmar tem o prazer de anunciar a aquisição da Colornet Comercio Exterior Ltda. 
(http://www.colornet.com.br), uma distribuidora brasileira de especialidades químicas na área de pigmentos, 
corantes e aditivos em 18 de fevereiro próximo passado. 

Operando desde 1996, a Colornet é um dos distribuidores líderes no mercado, sendo o representante comercial 
exclusivo de alguns dos maiores produtores globais de pigmentos e de efeito, com um extenso portfolio de 
produtos. A companhia tem muita experiência na aplicação de pigmentos, corantes e aditivos em revestimentos 
automotivos e industriais, tintas, plásticos e agroindústria, oferecendo soluções de valor agregado aos negócios 
de seus clientes. 

Com esta aquisição, a Vinmar continua a implementar sua estratégia de crescimento global no mercado de 
distribuição de especialidades químicas. 

Marcos Raicher, Diretor Geral da Colornet disse “Este é um passo extremamente importante para a Colornet, 
um sonho que se torna realidade para consolidar e crescer os negócios de cores e efeitos. Nossos clientes 
ganharão em termos de fornecimento, suporte técnico e novos produtos. A sólida marca da Colornet e nossa 
vencedora organização continuarão as mesmas, com as mesmas pessoas de contato com as quais nossos 
clientes e fornecedores sempre se contataram. Eu enxergo um futuro brilhante para a Colornet como parte do 
Grupo Vinmar.” 

A Vinmar é uma empresa global de vendas e distribução com sede na cidade de Houston, no estado do Texas, 
Estados Unidos, que agrega valor aos pricipais produtores e usuários de produtos petroquímicos do mundo por 
meio de soluções de negócios personalizadas. A Vinmar é capaz de atender às necessidades específicas de seus 
clientes e ao mesmo tempo fornecer acesso global a produtos com uma execução eficiente de sua cadeia de 
suprimentos. 

Vishal Goradia, CEO da Vinmar disse “a Vinmar está honrada pela decisão da Família Raicher de confiar a nós 
os seus negócios. Nós temos uma longa experiência no Brasil e um enorme respeito pela história e pelo potencial 
da Colornet. Com esta aquisição, podemos atender às nossas ambições, tanto de crescimento no Brasil, como 
também de agregar ainda mais valor às nossas capacidades globais de distribuição.” 

Com mais de 50 escritórios em 36 países, a Vinmar realiza negócios em mais de 100 países com estrito 
cumprimento às leis, tanto dos Estados Unidos, como também dos países onde opera. 

 

Para quaisquer perguntas, contate-nos no endereço colornet@colornet.com.br ou (11) 9 9935-6657 ou em Inglês 
no endereço info@vinmar.com ou +1 (281) 618-1497 


