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A Corbion Purac celebra 60 anos no Brasil
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A Corbion é líder global de mercado em ácido láctico e 
seus derivados, além de atuar fortemente no setor de blends 
funcionais, contendo enzimas, emulsificantes, minerais e 
vitaminas. Produzindo ingredientes naturais através de recur-
sos renováveis, atua em mercados globais como panificação, 
cárneos, lácteos, bebidas e alimentos em geral, farmacêuticos, 
cuidados pessoais e do lar e resinas. 

A empresa atua em dois diferentes segmentos: Ingredien-
tes Alimentícios Na-
turais e Bioquímicos. 
O amplo portfól io de 
ingredientes alimen-
tícios naturais englo-
ba principalmente o 
ácido láctico, lactatos 
de sódio, potássio e 
cálcio, fermentados de 
açúcar e emulsifican-
tes, o que permite que 
a companhia trabalhe 
com diversas soluções, 
como acidificação, 
fortificação mineral, 
extensão de vida de 
prateleira, redução 
de sódio, entre ou-
tros, entregando não 
somente ingredientes, 
mas um serviço de atendimento diferenciado e relações de 
parceria com os clientes, buscando sempre soluções que 
atendam às suas necessidades. 

Através de seus dois segmentos de atuação, a empresa 
busca endereçar as mega tendências globais de escassez de 
recursos, crescimento da população e segurança alimentar. 
Assim, com o segmento de ingredientes alimentícios fornece 
alimentos seguros e saudáveis a uma população em pleno 
crescimento, enquanto trabalha para reduzir o desperdício de 
alimentos através da extensão de sua vida de prateleira. Com 
os ingredientes bioquímicos, fornece soluções baseadas em 
materiais renováveis obtidas através de processos eficientes. 
Ao mesmo tempo, constrói ainda novas plataformas de ne-
gócios em biotecnologia, tais como PLA (polímero de ácido 

láctico), lactídeos, ácido succínico, entre outros projetos de 
desenvolvimento de longo prazo.

Operando mundialmente, a empresa gera vendas que 
giram em torno de 940 milhões de dólares anuais e empre-
ga mais de 1800 funcionários em 20 países. Sua sede está 
localizada em Amsterdam, Holanda, e conta com unidades 
de produção, escritórios de venda e centros de inovação/
laboratórios de aplicação por todo o globo.

Este ano, a Corbion Brasil completa 60 anos, com uma tra-
jetória de qualidade, inovação e sucesso. Com uma equipe de 
153 colaboradores, uma unidade de produção em Campos dos 

Goytacazes (RJ) e um 
escritório de vendas 
e laboratório de apli-
cação em São Paulo 
(SP), a Corbion Brasil 
atende não somente o 
mercado local, como 
toda a América Latina.

A planta com tecno-
logia de ponta locali-
zada em Campos dos 
Goytacazes produz o 
ácido láctico e seus 
derivados através da 
fermentação do açú-
car de cana, sendo 
assim a única unidade 
de produção na Améri-
ca Latina, garantindo 
flexibilidade, agilidade 

e economia aos seus clientes. 
O laboratório de aplicação tem como função estreitar o 

relacionamento com os clientes através de serviços persona-
lizados, tornar o atendimento comercial cada vez mais ágil e 
focado no negócio e fornecer suporte técnico.
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