


Inversiones Pamcrok, C.A localizada em Caracas, Capital da República Bolivariana da Venezuela, é uma empresa 
dedicada ao Marketing e produção de matérias-primas para a Área Industrial, entre a nossa gama de produtos para 
comercialização, minerais não metálicos principalmente areia de sílica gravedhos quartzíticos de alta pureza, 
carbonato, sulfatos, pigmentos, ingredientes ativos para a área farmacêutica, solventes, álcoois, entre outros 
produtos químicos e minerais que são processados nacionalmente em parcerias comerciais com a maior empresa do 
país, para apresentar a melhor qualidade e serviço, e da mesma forma que trabalhamos com as melhores marcas de 
produtos nacionais e internacionais que possuem uma trajetória local e global. 
  
Assim, proporcionando um melhor tipo de serviços tanto para a indústria doméstica como para nossos clientes no 
exterior, alcançando os mais altos parâmetros de satisfação e qualidade exigidos pelos nossos clientes para o seu 
processo de produção, dando-lhes um amplo portfólio de produtos para cada aplicativo específico, a sua produção, 
apresenta, portanto, uma grande versatilidade de usos para as indústrias de vidro, óleo, construção, tratamentos de 
água, fabricantes de cosméticos, fábricas de tintas, fábricas de alimentos, área de plásticos, produtos de limpeza, 
têxteis, entre outros. 
  
Projetando o potencial do nosso país. E exaltando o selo "MADE IN VENEZUELA". Sendo assim, uma empresa que 
aposta na produção nacional e buscando as melhores soluções produtivas, comerciais e econômicas para nossos 
clientes. 

 



 
 
 
 

 
História: 

 
Inversiones Pamcrok, CA é uma pequena empresa de 
capital Nascida em 2016, formada por um grupo de 
profissionais dedicados a diferentes áreas da 
produção comercial e industrial, seu nascimento 
vem de uma era que muitos chamam de Crise 
Empresarial, começando por essa idéia e Tomando 
como premissa assumir todos esses novos desafios, 
que alguns empreendedores viram como uma 
desvantagem, os vimos como um valor agregado ao 
nosso auto crescimento como pessoas, dando à luz 
essa bela empresa. O que tem como slogan e Flag a 
seguinte ideia: 
Alguns choram e outros vendem lenços! 
Não sei você? 
Mas Pamcrok é um daqueles que não simplesmente 
te vendem um lenço, mas quem os vende e vende o 
que você precisa para fazê-los. 

. 

 



 
Missão 

Somos uma empresa dedicada à comercialização e produção 
de minerais, solventes e produtos químicos em geral, 
utilizados como matéria-prima pela indústria nacional. 

 
Visão 

Consolide-se como líderes na fabricação de ativos de 
hidratação, hidrante e seja os principais fornecedores de 
matérias-primas na América. 
  

Nossos principais valores são: 
  
A Pro-atividade em alcançar para satisfazer suas necessidades. 
  
Responsabilidade, acompanhamento de todo o processo 
comercial, pré e pós-venda porque temos a idéia principal de 
que uma empresa não está concluída até que a matéria-prima 
que você vende ao seu cliente seja transformada e lhe diga 
que tudo foi excelente. 
  
O Compromisso, porque sempre procuramos satisfazer e fazer 
alianças comerciais para dar uma gama de soluções aos 
clientes que vêm para o nosso serviço. 
  
 Inovação, porque não desistimos de problemas e sempre 
procuramos uma segunda saída para obter resultados iguais 
ou melhores. 
Excelência, porque temos paixão pelo que fazemos e 
procuramos alcançar os mais altos padrões e as melhorias 
continuam. 



Experiência: 
  
Nossa participação no mercado nacional colocou-nos em um dos primeiros lugares 
como um fornecedor confiável Silica Chemicals e Minerais em todas as suas 
apresentações, oferecendo também minerais micronizados, tais como: carbonato de 
cálcio, caulim, feldspato, sílica, etc. para o setor de Construção, Óleo, Vidro, Pintura, 
Hidráulica, etc. Na busca de desenvolver a máxima qualidade de nossos produtos nas 
diferentes aplicações existentes no mercado, desenvolvemos uma ampla experiência 
em cada um dos usos, o que nos permite aconselhar nossos clientes na seleção dos 
materiais a serem usados de acordo com os requisitos de seus processos e produtos 
específicos. Além de produzir matérias-primas para indústrias múltiplas 



Qualidade 
 

Todos os nossos produtos de marketing atendem aos padrões de qualidade 
exigidos pelos nossos clientes. Temos um sistema de monitoramento e controle 
que garante as especificações técnicas de nossos clientes, adaptando-se aos 
requisitos do mercado e atendendo às suas expectativas. 



Matéria-prima de demanda mais alta: 
 

Ácido acético glacial 
Ácido bórico granular 
Ácido cítrico 
Ácido esteárico triplo-pressionado 
Ácido fórmico 
Ácido fosfórico 
Óleo mineral White USP 
Ácido propiónico 
Ácido sulfônico linear (Al 97%) - LABSA 
Álcool cetílico 
Álcool etílico (etanol) 
Álcool isopropílico (IPA) 
Amônio quaternário 
Aquilbenzeno Linear - LAB 
Benzoato de sódio 
Borax Pentahydrate 
Acetato de butilo 
Butyl Glico Oxitol 
Cal hidratada 
Cal Viva 
Carbonato de cálcio 
Carbopol 940 
Carboximetilcelulose (CMC) 
Cloreto de cálcio FG 
Cloreto de metileno 
Solução de cloreto férrico 
Dextrose 
Dietilenoglicol 
Dióxido de titânio Rutilo 
EDTA Disodium e Tetrasodium FG 
Eritorbato de sódio 
Estearato de cálcio 
Feldspato 
Formaldeído 
 

Fragrâncias Cosméticas e de Classificação 
Industrial 
Glicerina USP 
Hidroxiúride de alumínio (PAC) 
Hidroximetilcelulose (HCM) 
Sulfato de sódio de sódio Lauryl Ether 
(Paste) (Al 70%) - SLES 
Sulfato de éter de Lauryl éter (líquido) 
(Al 28%) - SLES 
Metabissulfito de sódio FG 
Metanol 
Metilsilicato de sódio 
Monoetanolamina (MEA) 
Monoetilenoglicol 
Nonox fenol etoxilato (4 moles) 
Nonox fenol etoxilato (10 moles) 
Peróxido de hidrogênio 
Potassium Caustic 
Propanoato de cálcio 
Propilenoglicol USP 
Sílica Fumada Hidrofóbica (Sílica 
Fumada) 
Soda cáustica em flocos 
Soda cáustica líquida (com 50%) 
Sorbato de potássio FG 
Sulfato de alumínio 
Sulfato de sódio 
Talcum Micronized Cosmetic and 
Industrial Grade 
Trietanolamina (TEA) 
Tripolifosfato de sódio 
Xileno 
Varsol 
Óxido de ferro 



 
Contacte-nos! 

  
Telefone +58 212 9511712 

+58 424 2074345 
+58 424 2054345 

  
EMAIL: 

ventas@pamcrok.com.ve 
empresas@pamcrok.com.ve 

administración@pamcrok.com.ve  
 


