
EMPRESA
A MANE é uma empresa de Aromas e Fragrâncias de ori-

gem francesa, fundada em 1871, em Bar-Sur-Loup, no Sul da 
França. Atualmente, são 25 Plantas de Fabricação, 43 Centros 
de Pesquisa e Desenvolvimento distribuídos em 34 países e 
5.000 colaboradores nas regiões Américas, Ásia e EMEA. 

Somos líder na França, estamos entre as 10 maiores no 
Brasil e estamos na 6ª posição na lista das Top 10 empresas 
líderes de Aromas e Fragrâncias do mundo. 

O Centro Criativo está localizado em São Paulo, com sala 
estruturada para Focus Group e  laboratórios dedicados 
por categorias: Dairy, Confectionery & Chocolates, Bakery, 
Beverages e Savoury, que proporcionam maior agilidade na 
entrega de projetos. 

Com uma nova fábrica prevista para 2018, estaremos 
ainda mais próximos e assertivos nas soluções para nossos 
clientes. A estrutura estará localizada no interior de São 
Paulo, em Jundiaí, região que proporcionará atendimento 
superior e agregará valor à nossa cadeia e nível de serviços 
aos nossos clientes.

PESQUISA & INOVAÇÃO
A MANE possui inúmeras moléculas patenteadas e o de-

senvolvimento contínuo é fundamental para contribuir com 
a singularidade dos nossos aromas, e 9% do faturamento é 
destinado ao aprimoramento das plataformas tecnológicas. 
Atrelado a este processo de pesquisa, também temos o com-
prometimento com os programas de sustentabilidade com o 
meio ambiente focados em green chemistry processes. 

Nossas plataformas de inovação tecnológica SENSE 
CAPTURE®, PURE CAPTURE® e N-CAPTURE® entregam 
aromas de alta performance para atender as expectativas da 
indústria e do consumidor, para que tenham experiências 
sensoriais surpreendentes. 

Antecipamo-nos às principais tendências globais de cada 
categoria de mercado e as adaptamos ao nosso mercado 
e principalmente as preferências dos consumidores. Para 
chegarmos ao produto ideal, observamos e analisamos 
o mercado, criamos e aplicamos conceitos que serão o 
maisntreaming em um futuro próximo.

B AUNILHA
A MANE foi umas das pioneiras no trabalho com a 

baunilha, ter este ingrediente como um dos primeiros pilares 
da empresa, nos proporcionou a consistência para termos 
uma cadeia de abastecimento sólida e sustentável no mercado 
global.

As favas da MANE são cultivadas em Madagascar através 
de uma parceria estratégica que temos há mais de 15 anos 
na região. Todos os parâmetros que garantem uma produção 
de qualidade são controlados durante o ciclo de vida da 
orquídea: plantio, polinização manual, seleção das vagens de 
acordo com o estágio de maturação, cura e colheita. Através 
dos órgãos responsáveis certificados, asseguramos a ética e 
sustentabilidade dos trabalhadores e da área de cultivo que 
nos proporcionam esta incrível especiaria e temos o controle 
de rastreabilidade para garantir maior confiabilidade aos 
nossos clientes.

A MANE aplica sua tecnologia PURE CAPTURE® para ex-
trair os melhores compostos da fava de baunilha preservando 
a complexidade e diversidade do aroma: infusions/ Absolutes/ 
Oleoresins/ Supercritical.

www.mane.com
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CONTATO
E-Business Park 
Rua Werner Von Siemens, 111
Conj. 101/102 - Torre A 
05069-010 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 4765-5700
marketing.mdob@mane.com
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