
Grasse Aromas e Ingredientes
www.grasse.com.br

A Empresa

Fundada em maio de 1996, a Grasse Aromas e Ingredientes  é 
uma empresa brasileira que em parceria com a Symrise distribui 
produtos para o segmento alimentício e farmacêutico. Está sempre 
em busca de novas informações e tendências que possam orientar 
seus clientes em novos desenvolvimentos. O alto nível de qualidade 
em seus produtos, agilidade no atendimento e entrega, fazem da 
Grasse uma das mais eficientes empresas do segmento.   

Projetos

Todo projeto é feito desde a coleta do briefing até a inserção 
do produto no mercado, envolvendo os departamentos de P&D, 
gestão de projetos, marketing e comercial. 

Parte dos negócios realizados pela Grasse nascem de pró-ativos, 
onde são apresentadas aos clientes as novas tendências de consumo 
e informações importantes de mercado. O resultado deste tipo de 
ação é o surgimento de excelentes idéias de novos produtos. 

Equipe 
Comprometimento é mais que um conceito na Grasse . É um 

dos valores mais importantes , que significa entender o cliente e 
suas necessidades e sugerir soluções adequadas a valores agregados. 
Nossa  equipe comercial está pronta e comprometida  para atender 
com qualidade qualquer necessidade de nossos clientes.

Todo este comprometimento resulta em um atendimento cada 
vez mais próximo do cliente, garantindo soluções sob medida e 
resultados com excelência.

Contato
Rua Luis Lawrie Reid, 295 - Campanário 
09930-760 - Diadema, SP
Tel.: (11) 4092-7080 - Fax: (11) 4092-7080
grasse@grasse.com.br

Área de Atuação

Parceria

A Symrise  é uma multinacional que nasceu em 2003 com a fusão 
de duas importantes potências do segmento: a Dragoco (Fundada 
em 1919) e a Haarmann & Reimer (Fundada em 1874) ambas  
alemãs. É fabricante de matérias-primas e ingredientes ativos para a 
indústria cosmética e alimentícia.  A  Symrise é considerada um dos 
fornecedores líderes no mercado mundial de aromas.
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fORNECEDORES DE INGREDIENTES Em DESTAquE


