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FORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAQUE

Doce Aroma
www.docearoma.com.br

Contato
Av. Guilherme Cotching, 726 - 4º  
Edifício Gran Ville - Vila Maria  
02113-010 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2633-3000 - Fax: (11) 2631-6015
docearoma@docearoma.com.br

A empresa
A Doce Aroma é uma empresa que atua no ramo de 

importação, comércio e distribuição de  ingredientes e adi-
tivos químicos. Há mais de 20 anos atua com expressividade 
no segmento alimentício, atendendo empresas em todo o 
território nacional. 

Sediada em São Paulo, Capital, conta com sistema de 
armazenagem que propicia rapidez e eficiência nas entregas 
para todas as regiões do país, além de oferecer tratamento 
diferenciado e personalizado por toda a sua equipe.

Garantia da qualidade
A Gestão pela Qualidade e Satisfação Total dos clientes é hoje 

uma realidade que, aliada ao profissionalismo e ética, sinalizam 
uma visão positiva e otimista quanto ao futuro da empresa.

Visando a satisfação de seus clientes, a Doce Aroma busca 
melhorar continuamente a qualidade dos produtos e processos, 
envolvendo nesse compromisso toda sua força de trabalho. 

A certificação ISO 9001/2000, garante qualidade nos pro-
dutos e eficiência nas entregas, fazendo assim da Doce Aroma 
uma empresa de confiabilidade.

Tecnologia
A Doce Aroma conta com equipe especializada, que rea-

liza pesquisas e atua no desenvolvimento de produtos. Com 
apoio da área de Engenharia de Alimentos e Tecnologia em 
Laticínios, a Doce Aroma oferece suporte técnico para suprir 
as necessidades dos clientes,  aumentando sua competitividade 
e promovendo uma ótima relação custo x benefício. 

Possui rigorosos padrões de qualidade para a aquisição e 
recebimento de matérias-primas, bem como para a escolha 
de seus fornecedores, sejam eles nacionais ou internacionais.

Assim, a Doce Aroma oferece mais do que aditivos que 
suprem as necessidades dos clientes, oferece tratamento 
diferenciado e personalizado, a fim de alcançar os níveis de 
eficácia e qualidade exigidos por seus consumidores.  

Principais categorias
Acidulantes;
Antioxidantes;
Antiumectantes;
Aromatizantes;
Conservantes;
Corantes;
Emulsificantes;
Espessantes;
Estabilizantes;
Mixes;
Umectantes;
Linha completa de aditivos e ingredientes.

E muito mais...
LINHA DOCELAC - Mixes de estabilizantes e espes-

santes para doce de leite.
LINHA DOCEMIX - Mixes de edulcorantes para uma 

vasta aplicação.
LINHA MILK 10 - Mixes de estabilizantes e espessantes 

para bebida láctea e iogurte.
LINHA MEGA - Sais fundentes estabilizantes para massa 

de queijo fundido e requeijão.
LINHA FRUITMIX - Preparados à base de polpa de 

frutas para aplicação em bebida láctea, iogurte, sorvete e 
recheios para panificação.




