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RECONHECIMENTO DO MERCADO
A Corantec, ciente de sua responsabilidade, tem como compromisso 

assumido continuar a inovar e a oferecer produtos naturais de alta quali-
dade, propiciando desta forma, bem-estar e vida saudável às pessoas.

Em nome de nossos funcionários e colaboradores, agradecemos aos 
caros clientes e consumidores que votaram em nossa empresa, pelo re-
conhecimento e confiança depositados em nossos produtos, renovando 
assim, nossos esforços para melhor servir.  

Alexandre Caprino Lopez
Diretor

MISSÃO DA EMPRESA

A Corantec, fundada em 1987, tem a missão de trazer as 
cores da natureza ao mercado de alimentos e bebidas.

Vem nestes 30 anos assumindo o compromisso de oferecer 
produtos com excelência em qualidade, alcançando através da 
responsabilidade e respeito a seus clientes e consumidores, 
a liderança de mercado em vários segmentos que se utilizam 
de corantes naturais, vegetais desidratados, aditivos, condi-
mentos e especiarias.

Esse resultado se traduz, dentre outros, no Prêmio BiS - 
Best Ingredients Suppliers -, fruto dos investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento.

Materializou-se, assim, a criação de uma inovadora e di-
ferenciada linha de produtos, aumentando as opções de uso 
para massas, pães, biscoitos, doces, snacks, margarinas, lati-
cínios, iogurtes, sorvetes, sucos, embutidos, rações animais, 
cosméticos, entre outros.

Atendendo a crescente demanda e exigências do mercado 
mundial, destaca-se na conscientização pela substituição de 
produtos artificiais e sintéticos por naturais. 

Com expressivos estoques reguladores de matérias-
primas, garante tranquilidade aos nossos atuais e futuros 
clientes.

Sendo uma empresa genuinamente brasileira, colabora 
com o crescimento de nosso país, levando a pujança de nossas 
riquezas naturais e soluções de qualidade ao mercado mundial.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Corantes Naturais: urucum, cúrcuma, clorofila, carmim 
de cochonilha, caramelo, carbo, dióxido de titânio, bem 
como formulações específicas em pós, lipo e hidrossolúveis, 
para cada necessidade. 

Vegetais desidratados: beterraba, espinafre, tomate, 
cenoura, selecionados e/ou concentrados.
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