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FORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAQUE

M.Cassab Comércio e Indústria Ltda. 
www.mcassab.com.br

Contato
Av. das Nações Unidas, 20.882 - Santo Amaro 
04795-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2162-7769 - Fax: (11) 3468-7769
nutrihumano@mcassab.com.br

A empresa
Como parte de um mercado que não tem fronteiras, a 

M. Cassab participa das cadeias mundiais de suprimentos, 
produção e distribuição e busca dar a sua contribuição no 
desenvolvimento de processos e produtos que permitam 
produzir mais e melhor, de uma forma mais saudável, segura 
e responsável. 

Nos seus 82 anos de existência, a M. Cassab sempre fez 
da inovação a sua principal ferramenta e, assim, diversificou o 
seu campo de atuação, importando, produzindo e distribuindo 
produtos. Hoje em dia,  a inovação está presente em seus 
vários segmentos de trabalho.

A companhia é formada atualmente pelas seguintes uni-
dades de negócios: Química Fina, Química Industrial, Labora-
tório, Tecnologia Animal, Brinquedos, Utilidades Domésticas, 
Utensílios Profissionais, Eletrodomésticos, Varejo Spicy e 
Investimentos Imobiliários. 

A Unidade de Negócios Química Fina conta com as áreas 
de Nutrição e Ingredientes, Higiene Pessoal e Cosméticos, 
Cuidados e Higiene do Lar, e Mercado Farmacêutico.

Divisão de Nutrição e Ingredientes
A Divisão de Nutrição e Ingredientes da M. Cassab atende 

a todos os segmentos das indústrias de alimentos e bebidas 
do país.

Além do desenvolvimento, fabricação e distribuição de 
mixes de vitaminas, minerais e ingredientes para bebidas ener-
géticas, a empresa distribui uma linha completa de aditivos, 
como edulcorantes, acidulantes, conservantes, entre outros 
itens (ver relação de produtos ao lado).

Assistência técnica
Para manter a qualidade e proporcionar aos seus parceiros 

toda a assistência necessária, uma equipe técnica-comercial 
extremamente capacitada auxilia os clientes na formulação das 
melhores soluções para as indústrias de alimentos e bebidas. 

Além disso, a empresa conta com as certificações PRODIR 
para matriz e filiais e um Laboratório de Análises Químicas, 
Microbiológicas e Ambientais altamente qualificado e com 
certificação ISO 9001:2000.

Principais produtos
Edulcorantes (apartame, acessulfame-k, sacarina sódica, 
ciclamato de sódio, sucralose e sorbitol);
Blends de vitaminas e minerais;
Vitamina C (ácido ascórbico), ácido eritórbico e eritorbato 
de sódio;
Mistura de ferro e ácido fólico para enriquecimento de 
farinhas de trigo e milho;
Energéticos (glucoronalactona, taurina, cafeína e inositol);
Acidulantes (ácido cítrico, ácido tartárico, ácido fosfórico, 
ácido málico e ácido fumárico);
Conservantes (benzoato de sódio, sorbato de potássio, 
ácido sórbico e propionato de cálcio);
Emulsificantes (polissorbato 80);
Estabilizantes (citrato de sódio);
Umectantes (propileno glicol);
Fermentos químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato 
de amônio);
Corante natural - betacaroteno.




