
Os contornos do símbolo do novo logotipo formam 3 cír-
culos em movimento, como elementos químicos em reação, 
em constante movimento. 

As cores, inspiradas nas frutas, representam a forma pro-
fissional e competente de atuação (Azul), a colaboração para 
o crescimento mútuo (Amarelo), a paixão pelo universo dos 
ingredientes e aromas (Vermelho) e a maneira de encarar os 
desafios de forma inovadora (Verde claro). 

A tipografia com pontas curvas, que geram movimentos 
similares ao símbolo, trazem leveza, dinamismo e humaniza-
ção à marca.  

A assinatura “Ingredientes e Aromas” foi retomada com 
o objetivo de reforçar ao mercado o portfólio completo da 
MasterSense.

PARCEIROS:

www.mastersense.com
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A EMPRESA
Desde 2005, a MasterSense atua alimentando o mercado 

com inovação, ingredientes e serviços de excelência.
Através de parcerias estratégicas com fabricantes reno-

mados no mercado mundial de ingredientes e aromas, que 
investem continuamente em pesquisa, tecnologia e certifi-
cações de qualidade, a MasterSense oferece a melhor solução 
a seus clientes.

Apresenta um portfólio de ingredientes que aprimora 
características sensoriais, aumenta a vida de prateleira dos 
produtos, otimiza processos de fabricação, dentre outros 
benefícios, tornando o processo produtivo mais eficiente e tra-
zendo ao consumidor final uma incrível experiência sensorial.

Atuando em todo o território nacional levando conheci-
mento e inovação, a MasterSense atende de forma completa os 
mercados de bebidas, doces e confeitos, lácteos, panificação, 
salgados e culinários, sorvetes e suplementos alimentares.

INOVAÇÃO É NOSSA MARCA
Visando sempre agregar valor aos seus clientes, a 

MasterSense desenvolve tanto projetos reativos - identificando 
necessidades e personalizando soluções, como projetos pro-
ativos -  apresentando conceitos relacionados às principais 
tendências do mercado de alimentos. 

Para isso, a empresa investe continuamente no conheci-
mento de sua equipe técnica e comercial e em equipamen-
tos para seus laboratórios de aplicação, que permitem a 
adequação e o desenvolvimento de formulações e protótipos, 
garantindo assim os melhores resultados.

DA EVOLUÇÃO EMERGE UMA NOVA 
IDENTIDADE

Após 10 anos de uma história repleta de conquistas, a 
MasterSense apresentou, em julho de 2016, uma nova identida-
de visual, redesenhada para refletir os valores e DNA da empresa.

CONTATO
Rodovia Anhanguera, km 62
s/no - CLA G. 7, 8, 9
13.213-055 - Jundiaí, SP
Tel.: (11) 3109 3100
vendas@mastersense.com
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