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EMPRESA

Há mais de 140 anos, a AAK desenvolve soluções em óleo e gordura 
vegetal que agregam valor. Hoje, trabalhamos nas indústrias de Choco-
late & Confeitaria, Panificação, Lácteos, Nutrição Infantil, Cosméticos 
e outros.

Nossa matriz está localizada em Malmö, na Suécia, mas também 
contamos com 22 instalações de produção e fábricas de customização, 
além de escritórios comerciais em mais de 25 países. Juntos, somos mais 
de 3.300 funcionários, todos dedicados a agregar valor ao seu negócio.

Portanto, não importa onde você esteja, estamos prontos para 
ajudá-lo a alcançar resultados duradouros.

Juntos, criamos valor em cada etapa

Acreditamos em uma 
abordagem colaborativa onde 
reunimos as habilidades e o 
know-how de nossos clien-
tes com nossas próprias 
capacidades e mentalidade. 
Achamos que esta é a melhor 
maneira de alcançar resulta-
dos duradouros.

Nós entendemos o seu 
negócio. Sabemos como é 
importante que você tenha 
um parceiro confiável e que possa colaborar em toda sua cadeia de valor. 
Desde a geração de idéias ao lançamento, nossas valiosas capacidades 
e conhecimento podem ajudá-lo a aproveitar novas oportunidades e 
superar os desafios do mercado.

Sustentabilidade está em nosso DNA

Na AAK, o desen-
volvimento sustentável 
é fundamental para o 
nosso negócio. Res-
ponsabilidade social e 
ambiental, de mãos da-
das com o crescimento 
financeiro, é a chave 
para o nosso desen-
volvimento contínuo e 
sucesso futuro. É isso 
que entendemos por 
crescimento susten-
tável.

Acreditamos que a 
construção da sustenta-
bilidade em nossas ati-
vidades cotidianas nos 
ajuda a alcançar nossa 
visão de ser a primeira 
escolha em soluções de óleo vegetal que agreguem valor. O modelo da 
AAK para crescimento sustentável - a Casa da Sustentabilidade - abrange 
as cinco áreas foco: Nossos clientes, nossos fornecedores, nosso planeta, 
nossos funcionários e nossos vizinhos. Para saber mais sobre o nosso 
trabalho, consulte nosso último Relatório de Sustentabilidade disponível 
no site www.aak.com

CONTATO:

aakvendas@aak.com

Somos AAK - The Co-Development Company.

The world is
waiting for your
next launch
Together, let’s make
moments of inspiration

From concept to delivery, AAK’s
Co-Development approach helps
you drive innovation to create superior
products that excite your market. Our
tailored, value-adding and plant-based oil
solutions ensure you deliver an exceptional
experience for your consumers and lasting
value for your brand.

Get inspired at aak.com

The Co-Development Company


