
A Döhler (www.doehler.com) é uma empresa global e líder em 
tecnologia; produtora, vendedora e fornecedora de ingredientes na-
turais, sistemas de ingrediente e soluções integradas para a indústria 
de alimentos e bebidas. Seu método integrado e amplo portfolio que 
engloba aromas e corantes naturais, ingredientes nutricionais e saudá-
veis, ingredientes provenientes de cereais, de lácteos e livres de lactose, 
frutas e vegetais, além de sistemas de ingrediente são a base perfeita 
para aplicações seguras e inovadoras. 

A combinação de ingredientes naturais de qualidade e alta tecnologia, 
somada à perfeita solução de produto para os clientes, é a fortaleza 
da empresa, a qual é baseada  em  grande know-how e assinada por um 
completo sistema de prestação de serviços.

Döhler desenvolve produtos inovadores com foco no cliente e 
suas necessidades, tendo como sua importante fórmula global: “Entrega 
Multissensorial & Excelência Nutricional”. Esta fórmula atende o desejo 
do consumidor por naturalidade, benefícios para melhorar a saúde, 
conveniência e o mais importante critério – o sabor. É por isso que a 
empresa usa todos os métodos modernos envolvendo ciência sensorial 
e do consumidor. Este know-how, combinado com constante pesquisa 
e desenvolvimento, é a chave para produtos inovadores e de sucesso 
para os seus clientes.
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Como uma empresa global ativa e inovadora, e baseada em sua visão 
e missão claras, a Döhler acredita fortemente em seus fundamentos, os 
quais são a essência de seu trabalho diário. 

Seus colaboradores ao redor do mundo estão comprometidos com 
o sucesso de seus clientes a todo momento. Como profissionais expe-
rientes e autocríticos, eles sabem que aprendizagem ao longo da vida e 
treinamento contínuo resultam em inovação real e melhoria constante.

Com matriz em Darmstadt, Alemanha, Döhler está presente global-
mente em mais de 130 países, possui 41 plantas produtivas, assim também 
como escritórios comerciais e centros de aplicação em cada continente. 
Mais de 6.800 dedicados colaboradores disponibilizam aos clientes, do 
conceito à implementação, soluções integradas para alimentos e bebidas. 

“WE BRING IDEAS TO LIFE.” descreve brevemente o acesso es-
tratégico e holístico do Grupo à inovação que engloba inteligência de 
mercado, monitoramento de tendências, desenvolvimento de produtos 
inovadores e aplicações, consultoria em segurança alimentar e microbio-
logia, legislação, consultoria técnica, ciência do consumidor e sensorial.

Seja um extrato natural, um purê de frutas ou um produto inovador, 
todos levam algo em comum: a paixão. É com esta filosofia e como 
parceiros da indústria de alimentos e bebidas, que a empresa convida 
o mercado a descobrir mais sobre como colocam em prática ideias 
inteligentes e produtos de excelência.

doehler.com

Transformando o melhor da natureza em 

Excelência Nutricional & 
Multissensorial Multissensorial Multissensorial 
Como seu parceiro na indústria de bebidas e 
alimentos, ajudamos você a dar vida a suas ideias.
Mais informações:       
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