
A EMPRESA
A Doremus é uma empresa privada brasileira, fundada em 

1985, atualmente em todo território nacional e América do 
Sul. Somos especialistas na criação e produção de Aromas, 
Ingredientes e Soluções Customizadas para indústria de 
alimentos e bebidas.

Contamos com um centro para pesquisa, desenvolvimento 
e inovação, além de modernos laboratórios e plantas-piloto, 
onde reunimos conhecimento técnico e de mercado, através 
de uma equipe formada por engenheiros e técnicos em ali- 
mentos, comprometidos em entregar as melhores soluções 
e resultados para o seu produto.

RESPONSABILIDADE
A Doremus trabalha com uma postura rigorosa de res-

ponsabilidade socioambiental, com foco em:
• Minimizar o impacto no meio ambiente em seus processos 

produtivos.
• Valorização do colaborador em seu âmbito profissional, 

educacional e em sua constituição de valor familiar.
• Ações sociais em empresas do terceiro setor.

PRODUTOS
• Aromas.
• Aditivos.
• Coberturas.
• Condimentos.
• Corantes.
• Emulsificantes.
• Premix de Vitaminas e Minerais.
• Preparados e Recheios de Fruta.
• Proteínas de Soja e Leite.
• Recheios de Chocolate.
• Sistema de Enzimas.
• Soluções Customizadas.

CONTATO
Rua Santa Maria do Pará, 32 - Bonsucesso
07175400 - Guarulhos, SP
Tel.: (11) 2436-3333
vendas@doremus.com.br

www.doremus.com.br

Especialista na criação de 
aromas, ingredientes e 
soluções para indústria de 
alimentos e bebidas.

Nova planta em co nstrução

PESQUISA E INOVAÇÃO
A empresa possui um centro de pesquisa e desenvolvi-

mento, com objetivo de entregar soluções customizadas e 
atender as novas demandas do m ercado, com a criação de 
ingredientes e sabores de alto desempenho para indústria 
de alimentos e bebidas.

A Doremus trabalha na constante ampliação de seu portfólio 
de produtos, contando com um leque de itens produtivos que 
abrangem grande parte da composição do produto final, bus-
cando agregar agilidade no processo industrial de seus clientes.

Especialista na criação de 
aromas, ingredientes e 
soluções para indústria de 
alimentos e bebidas.
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