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Minas Gerais, com operação agrícola 
voltada ao plantio e desidratação 
de produtos, como páprica, outros 
capsicums e ervas para exportação 
de matérias-primas. Hoje, a área 
desta planta é de 110 mil m², 
entre fábrica e armazéns, possui 21 
pivôs centrais que totalizam 7.000 
hectares de terras, além da produção 
de produtos orgânicos, e produção 
de 45.000 toneladas de produtos ao 
ano, sendo que 21.000 toneladas são 
destinadas à exportação.

Ainda em 1976, foi criada a Fuchs 

HISTÓRIA, 
CONQUISTAS  
E A CONSOLIDAÇÃO 
DO GRUPO

A história da Fuchs teve início 
quando seu fundador, o empresário 
Dieter Fuchs, começou a vender 

SOLUÇÕES QUE DÃO SABOR À VIDA

A Fuchs, empresa de origem alemã e líder global 
no mercado de condimentos naturais, têm como 
compromisso oferecer soluções em sabor, atuando 
mundialmente do campo à mesa do consumidor final. 
Através de 14 unidades espalhadas pelo mundo, o seu 
abastecimento de matérias-primas está apoiado em um 
rigoroso programa de qualidade desde a produção no 
campo, industrialização, até as aplicações exclusivas em 
cada cliente.  

ervas e especiarias em uma bicicleta, 
no pós Guerra, na cidade de 
Dissen, Alemanha. Através de um 
árduo trabalho e muito esforço, 
melhorias de sistemas de entrega 
de produtos e expansão para países 
vizinhos, nasceu, em 1952, a Fuchs 
Gewürze, produzindo e distribuindo 
especiarias para os mercados de 
varejo e foodservice.

Em poucos anos, a Fuchs iniciou 
sua expansão através da ampliação 
de atuação em novos mercados e 
aquisições de empresas no mundo 
todo.

Em 1968, foi fundada a Fuchs 
Industrie Gewürze para atender, 
com especiarias e ervas culinárias, 
o mercado industrial europeu.

Em 1976, foi inaugurada a 
primeira unidade brasileira, a 
Fuchs Agro Brasil, situada em 
Brasilândia de Minas, no interior de 
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Spices em Paris, na França, com 
a produção de ervas, especiarias, 
caldos em cubo, sopas e molhos 
desidratados para o varejo.

Nos anos seguintes  novas 
aquisições de fábricas foram 
realizadas em cidades da Alemanha 
e, em 1981, foi construída a nova 
planta produtiva na cidade de Melle, 
concentrando todos os laboratórios 
de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Controle de Qualidade, para 
atender a indústria alimentícia 
européia e internacional.

Em 1986, o grupo Fuchs expandiu 
suas atividades para os Estados 
Unidos, quando adquiriu a empresa 
Baltimore Spice. Fundada em 1939, 
a Baltimore Spice, com plantas 
em Baltimore, Maryland e Grand 
Forks, tinha instalações modernas 
com equipamentos de alto nível 
tecnológico para processamento 
de especiarias e condimentos. Em 
contínuo aprimoramento técnico, a 
empresa, hoje com o nome de Fuchs 
North America, fornece produtos 
de alta qualidade para a indústria 
alimentícia e para o mercado 
foodservice norte-americano.

Em 1990, procurando suprir a 
demanda crescente da indústria 
brasileira por ervas e especiarias 
culinárias com qualidade, a Fuchs 
Gewürze do Brasil iniciou suas 
atividades em São Paulo. Nesse período, 
iniciaram-se também as atividades da 
empresa no mercado varejista, além da 
atuação no mercado foodservice.

No ano seguinte, em 1991, foi 
construída uma nova planta, na 
cidade de Schönbrunn,  Alemanha, 
voltada para a produção e envase 
de produtos, como condimentos, 
ervas, especiarias, molhos, sopas, 

caldos em cubo, entre 
outros, destinados 
a  t o d o  o  v a r e j o 
europeu,  a lém da 
fabricação de marcas 
próprias. A unidade 
a i n d a  a b r i g a  u m 
armazém totalmente 
informatizado, com 
espaço  para  mais 
de 10.000 palets, e 
abastece o mercado 
varejista de diversos 

países do mercado europeu. Esta 
unidade ainda conta com uma fábrica 
de embalagens plásticas, as quais 
são utilizadas em diversas linhas 
do varejo. Os níveis de controle de 
qualidade e de segurança alimentar 
passaram a ser ainda mais rígidos, 
uma vez que tanto os produtos 
como as embalagens passam a ser 
produzidos e controlados na mesma 
unidade.  

Em 1998, o grupo Fuchs adquiriu 
a Ostmann Company, uma divisão da 
Burns Philip & Co. voltada ao varejo, 
expandindo significativamente sua 
participação no mercado europeu. 
A linha de produtos Ostmann 
foi ampliada e novos itens foram 
desenvolvidos e lançados. 

Neste mesmo ano, em contínua 
expansão, a Fuchs Gewürze do 
Brasil iniciou a construção de sua 
nova unidade em Itupeva, região de 
Jundiaí, SP, com 5 mil m² destinados 
à armazenagem, processamento, 
empacotamento e distribuição 
de produtos voltados à indústria 
alimentícia e varejo. Investimentos 
em laboratór ios ,  p lantas  de 
desenvolvimento e aplicação, 
equiparam a Fuchs Gewürze do 
Brasil para desenvolver produtos 
que se adequassem às necessidades 
específicas dos clientes.

No ano 2000, a China recebeu 
significantes investimentos da Fuchs, 
através da construção de uma nova 

unidade, a Fuchs China Foodstuffs, 
na cidade de Anqiu, província de 
Shandong. Hoje, esta unidade 
oferece uma grande variedade de 
ervas e vegetais desidratados, entre 
eles salsa, alho, cebola, gengibre, 
cenoura, pimentão vermelho e 
verde, e tomate, oferecidos ao 
m e rc a d o  i n t e r n a c i o n a l  e m 
diferentes granulometrias e padrões 
microbiológicos, além de atender as 
necessidades específicas de clientes 
através de produtos taylor made.

Esta unidade também dispõe de 
ervas, vegetais e frutas, através do 
processo freeze dried, entre eles, 
alho, cebola, cenoura, cogumelos, 
cebolinha, salsa, gengibre, banana, 
maçã, pêssego e abacaxi.

Novas aquisições foram realizadas, 
como a Ubena Gewürze, em Bremen,  
Alemanha, empresa que deu nome 
à marca especializada em produtos 
para o mercado foodservice, e a 
Wagner Gewürze, em Schwäbisch 
Gmünd, também na Alemanha, 
especializada em cogumelos.

Em 2001, foi estabelecida a Fuchs 
Condimente RO SRL, em Domnesti, 
Romênia, voltada a produtos do 
varejo, e detendo hoje 40% do 
mercado varejista romeno. 

Nos anos seguintes foram 
estabelecidos os escritórios de 
compras da Fuchs em Shanghai,  
China, e em Ho Chi Minh City,  
Vietnã.

Em 2003, foi fundada a PhytoSana 
GmbH & Co. KG, filial da empresa 
Fuchs com sede em Bamberg. A 
PhytoSana oferece uma vasta gama 
de produtos elaborados a partir de 
especiarias voltados ao segmento de 
beleza e bem-estar.

A última aquisição do grupo 
Fuchs se deu em 2006, com a 
empresa Kattus, da Alemanha, líder 
no mercado de varejo no segmento 
de produtos premium e étnicos. 
Marcas como Kattus (produtos 
mediterrâneos), Escoffier (linha 
francesa), Jadira (especialidades 
indianas), Fuego (especialidades 
mexicanas) e Bamboo Garden 
(especialidades thai,  indiana 
e sushi bar), integram hoje o 
portfólio de produtos da Fuchs na 
Alemanha.
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SOLUÇõES Em 
SAbORIzAÇÃO COm 
PRESENÇA GLObAL 
E LIDERANÇA NO 
FORNECImENTO 
DE CONDImENTOS 
NATURAIS PARA 
A INDúSTRIA 
ALImENTíCIA E DE 
TRANSFORmAÇÃO

A Fuchs oferece a mais completa 
solução em saborização através 
do fornecimento de condimentos 
e ingredientes naturais para a 
indústria de alimentos, laticínios e 
frigorífica, além do desenvolvimento 
de produtos feitos sob medida, 
de acordo com a necessidade de 
cada cliente. Sua presença global 
e integração entre os centros 
de pesquisa e desenvolvimento 
localizados nos quatro continentes, 
permite a antecipação de tendências 
e constante inovação, aliada às suas 
tecnologias. 

Hoje, o grupo Fuchs possui 14 
unidades nos quatro continentes, 
é o maior fabricante de especiarias 
na Europa e se tornou o segundo 
maior do mundo como especialista 
em condimentos, além de ser a 
primeira empresa em originação 
e comercialização para a indústria 
alimentícia e de transformação. 
Tem uma produção de 150 mil 
toneladas ao ano e em seu portfólio 
constam mais de 7.000 itens, desde 

itens premium até produtos de 
conveniência. 

A  Fuchs  u t i l i z a  somente 
matérias-primas produzidas pela 
empresa (em plantações próprias) 
ou adquiridas diretamente em 
seus locais de origem, e todos os 
produtos possuem rastreabilidade 
com total domínio sobre a cadeia 
produtiva. Além disso, o grupo 
possui três centrais “satélites” de 
compras localizadas nos Estados 
Unidos, China e Vietnã. 

O grupo ainda dispõe de um 
relevante time de pesquisadores, 
que compartilham expertises e 
acompanham inovações e tendências 
em sabores e aromas no mundo 
inteiro. São três Centros de Pesquisa 
e Desenvolvimento, plantas-piloto 
totalmente equipadas, além de 

parcerias com chefes de cozinha, 
que trazem a arte culinária para a 
ciência alimentícia. Estes centros 
geram constantemente produtos 
inovadores para todos os segmentos 
da indústria alimentícia, bem como 
processos e métodos. A Fuchs 
detém numerosas patentes que 
garantem avanços tecnológicos em 
longo prazo.

Seus clientes globais atuam nos 
mais diversos setores da indústria 
de alimentos, laticínios e frigorífica 
e nos diversos segmentos, como 
snacks, pratos prontos, molhos 
e dressings, indústria da carne, 
frutos do mar, indústria de queijos, 
além da sua presença nos mercados 
foodservice e varejo, segmento 
que detém 80% do mercado na 
Alemanha, além da liderança 
também em outros países.

FUCHS NO bRASIL
No Brasil, a Fuchs tornou-

se referência para o segmento 
foodservice e para os mais diversos 
setores da indústria de alimentos 
e frigorífica, quando o assunto é 
saborização. 

Através do fornecimento de 
condimentos naturais, especiarias, 
vegetais  desidratados,  er vas 
culinárias, corantes e aromas 
naturais, fumaças líquidas, óleos 
essenciais e oleoresinas, molhos, 
aditivos, extensores, mixes para 
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injetados e marinados, além de 
ervas e especiarias orgânicas e 
produtos freeze dried, a Fuchs 
coloca à disposição de seus clientes 
soluções de alto padrão, oferecendo 
um toque genuíno e diferenciado a 
seus produtos. 

O  Cent ro  de  Pe squ i s a  e 
Desenvolvimento da Fuchs, localizado 
em Itupeva, SP, é responsável por 
atender as necessidades de cada 
cliente através de soluções exclusivas 
e produtos taylor made, desde o 
desenvolvimento até a aplicação do 
produto final.

PRODUTOS  
PARA A INDúSTRIA 
ALImENTíCIA

As tendências na indústria 
a l i m e n t í c i a  e s t ã o  f o c a d a s 
atualmente na demanda por 
ingredientes que incorporem 
funcionalidade e padrões sensoriais 
definidos, além da utilização 
de ingredientes naturais.   A 
preocupação do consumidor pela 

busca de produtos mais naturais 
está sendo atendida à medida que 
os lançamentos com este apelo têm 
aumentado significativamente. 
E a Fuchs tem forte participação 
nesses desenvolvimentos, além 
de estar presente na grande 
maioria dos produtos disponíveis 
ao consumidor final, através de 
pratos prontos e congelados, 
carnes, snacks, biscoitos, massas, 
sopas ,  ca ldos ,  pães ,  molhos 
condimentados, temperos para 
saladas, entre outros.

Algumas das soluções Fuchs 
para a indústria alimentícia:

Condimentos naturais
Feitos sob medida, de acordo 

com a necessidade do cliente, para 
os mais diversos segmentos da 
indústria alimentícia.

Ingredientes naturais
Ervas, especiarias, vegetais 

desidratados, além de produtos 
freeze dried, ervas e especiarias 
MicroControl (redução da carga 
microbiana de forma natural). 

Óleos essenciais e oleoresinas

A Fuchs possui uma linha de 
óleos essenciais e oleoresinas 
que também são alternativas de 
condimentação, atribuindo um 
sabor autêntico e padronizado 
em formulações de produtos, nas 
quais é indispensável um tempero 
de qualidade.

Linha de fumaças líquidas 
Fuchsmoke – Solução completa não 
apenas para a indústria da carne

Tem sido uma tendência a 
busca por produtos defumados, um 
dos 10 sabores mais procurados 
pelos consumidores nos últimos 
três anos. A Fuchs, através de 
sua completa linha de fumaças 
l íquidas,  a l inha Fuchsmoke, 
consegue reunir em um só produto 
outros benefícios, além do aroma 
defumado. O resultado final, após 
a aplicação da fumaça líquida, se 
traduz em um alimento com sabor, 
aroma, excelente coloração final e 
textura. 

A Fuchs tem desenvolvido, 
já há alguns anos, aplicações 
específicas de fumaças líquidas 
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para cada tipo de produto cárnico 
e para diferentes resultados, como 
antioxidantes naturais, realçadores 
de sabor e composição com outros 
corantes naturais, possibilitando 
várias combinações de cores, além de 
uma linha utilizada em substituição 
aos ácidos orgânicos usados na 
fi xação de cor, combinando ações 
bactericida, bacteriostático e 
antioxidante.

Linha de corantes naturais 
Colorfuchs 

Na busca por produtos mais 
saudáveis, a Fuchs desenvolveu 
uma linha de corantes naturais, 
a linha Colorfuchs. São misturas 
líquidas de corantes naturais, com 
a fi nalidade de repor a cor natural 
perdida durante o processamento 
dos produtos, com aplicação em 
toda a indústria alimentícia.

Linha de extensores Fuchs

A fim de proporcionar cada 
vez mais melhorias sensoriais aos 

produtos, a Fuchs disponibiliza 
sua linha de extensores, misturas 
de ingredientes funcionais que 
também possibilitam melhora de 
textura, maior rendimento, maior 
estabilidade, além de possuir boa 
solubilidade.

Marinados e injetados 

A Fuchs ainda oferece marinados 
e marinados defumados, a fi m de 
melhorar aparência, sabor e cor, 
além de temperos injetados com 
e sem proteínas, proporcionando 
maciez e rendimento para carnes 
bovinas, suínas, aves e peixes, além 
do mix de injetados com marinados, 
atendendo a grande demanda do 
mercado e procura por produtos já 
prontos e temperados, facilitando o 
preparo dos alimentos em casa.

PRODUTOS 
FOODSERVICE

Alinhada ao crescimento 
do segmento foodservice, 
a  Fu c h s  t a m b é m  é 
tradicional provedora de 
soluções práticas, através 
do fornecimento de ervas, 
especiarias, condimentos 
naturais, molhos e preparações 
culinárias, buscando atender a 
demanda deste segmento e 
de seus consumidores.

Atua com a marca 
Fuchs em produtos como 
condimentos prontos, ervas 
culinárias, especiarias e 
vegetais desidratados, e 
com a marca Jimmi nos 
tradicionais molhos inglês, 
alho, pimenta, shoyu e 
de sua pimenta especial 
extra taco. Esta linha também está 
disponível para o varejo. As preparações 
culinárias, como os caldos, também 
levam a marca Jimmi.

A Fuchs também tem forte atuação 
junto às rotisseries de grandes cadeias 
do varejo, fornecendo soluções 
marinadas e injetadas, além da presença 
em grandes redes de fast food.

Fuchs Gewürze do Brasil Ltda. 
Rua Sagto. Gabriel P. de Oliveira, 111

13295-000 - Itupeva, SP
Tel.: (11) 4591-8200
Fax: (11) 4591-8216
www.fuchs.com.br

PRODUTOS ORGÂNICOS E A 
PREOCUPAÇÃO COm O mEIO AmbIENTE

A primeira linha orgânica de ervas e especiarias para o segmento industrial foi lançada 
pela Fuchs. São produtos isentos de agrotóxicos e que atendem perfeitamente aos desejos 
do consumidor por produtos mais saudáveis, o que é uma tendência mundial. Sendo de alto 
valor agregado, ecológico e nutricional, as ervas e especiarias orgânicas Fuchs são produzidas 
de acordo com os princípios agro ecológicos, conservando recursos naturais vitais, como o 
solo e a água.

A Fuchs utiliza técnicas ecológicas em seus cultivos, como o controle biológico que é 
realizado a partir da liberação de microrganismos e inimigos naturais nos cultivos orgânicos, 
criados na biofábrica própria. Estas técnicas foram obtidas a partir de um estudo de mais de 
dois anos da fauna e fl ora. 

O tratamento do solo é feito a partir da utilização de compostos orgânicos, húmus e 
fertilizantes naturais, visando alimentar a vida do solo onde são cultivadas as ervas e espe-
ciarias Fuchs.

A linha orgânica da Fuchs é certifi cada pela BCS Öko - Garantie, certifi cadora internacio-
nalmente reconhecida, que acompanha projetos orgânicos em todo o mundo, garantindo a 
qualidade do alimento de acordo com os regulamentos ecológicos internacionais, desde seu 
cultivo até sua industrialização, armazenagem e transporte.

naturais, molhos e preparações 
culinárias, buscando atender a 
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