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Os prêmios são as 
melhores expressões 
de reconhecimento.

Por isso, agradecemos 
aos nossos clientes e 
parceiros por fazerem 
parte desta conquista.

www.tovani.com.br | suporte@tovani.com.br
Tel.: +55 11 2974-7474

25 Anos de Pioneirismo em Inovação.

Seu parceiro estratégico 
no desenvolvimento 
do seu produto. Juntos pela inovação

25 Anos25 Anos

+ Funcionalidade
+ Naturalidade
+ Exclusividade
 para seu produto

Reconhecimento do Mercado
É com muito orgulho que recebe-

mos, pela terceira vez consecutiva, o 
Prêmio Best Ingredients Suppliers! 
Agradecemos a Editora Insumos pela 
iniciativa e, principalmente, aos nos-
sos clientes e parceiros pela indica-
ção em forma de reconhecimento, 
quanto à excelência dos nossos ingre-
dientes e dedicação da nossa equipe, 
premiando-nos na categoria Distri-
buidor. Esse reconhecimento é um 
estímulo, pois a Tovani Benzaquen 
Ingredientes investe cada vez mais 
no desenvolvimento das melhores so-
luções para as indústrias brasileiras 
que, consequentemente, possibilitam 
a melhoria à alimentação do consu-
midor brasileiro.

A Empresa
Essa busca incessante para trans-

formar o que já é bom em algo ain-
da melhor está no DNA da Tovani 
Benzaquen, empresa referência no for-
necimento de ingredientes inovadores 
para as indústrias de alimentos, bebi-
das, farmacêutica e de cosméticos.

Em atuação há 25 anos, com 
mais de 800 itens em seu portfólio, 
a TB destaca-se no mercado por de-
senvolver soluções completas para 
seus clientes, agregando a mais alta 
tecno logia em ingredientes e aditivos 
aos lançamentos de novos produtos 
e à melhoria contínua de produtos 
existentes.

Sua história, pautada pelo pio-

neirismo, inicia-se na introdução de 
edulcorantes de alta intensidade no 
mercado brasileiro e continua a evo-
luir trazendo ao Brasil as tendências 
globais, como ingredientes naturais, 
redução de sódio, fortalecimento da 
imunidade, performance nutrition e 
nutricosméticos, que também fazem 
parte do cotidiano dos brasileiros.

Uma empresa com estrutura ro-
busta, que dispõe de todos os recur-
sos físicos e capital humano para 
prover atendimento de excelência em 
todas as fases do desenvolvimento do 
produto final. 

Da primeira visita, quando os 
clientes são assessorados por um cor-
po técnico composto de profissionais- 
referência no setor, à elaboração de 
protótipos de produtos comerciais no 
laboratório de aplicação, cada entre-
ga representa os esforços integrados 
entre os diferentes departamentos da 
empresa, que atuam em sintonia para 
desenvolver formulações específicas e 
exclusivas que visam aprimorar atri-
butos como sabor, rendimento, fun-
cionalidade e rentabilidade dos pro-
dutos, visando sempre os interesses e 
necessidade dos clientes.

Toda a estrutura da empresa foi 
desenvolvida para promover resposta 
rápida às necessidades de seus clien-
tes em todo o território nacional.

Sinônimo de inovação, a Tovani 
Benzaquen leva sua marca aos prin-
cipais eventos do setor no Brasil e de-
senvolve ao redor do mundo parcerias 
com os fornecedores líderes do mer-
cado mundial.

Pioneirismo em Inovação 

Visão 
Oferecer soluções inovadoras 

e personalizadas às indústrias de 
alimentos, bebidas e fármacos, 
contribuindo para o enriqueci-
mento dos produtos finais e para 
a qualidade de vida da população 
brasileira. 

Missão 
Empresa capaz de levar soluções 

personalizadas e inovadoras a todo 
mercado nacional de alimentos, be-
bidas e farmacêutico, através de uma 
equipe altamente qualificada, que 
proporciona suporte técnico espe-
cializado, com atendimento de exce-
lência para a completa satisfação do 
cliente, prezando pela retidão e ética, 
com garantia de segurança em rela-
ção a seus ingredientes funcionais e 
naturais.

Valores
• Ética.
• Excelência. 
• Respeito com a empresa e com o 

semelhante.
• Comprometimento com os 

stakeholders. 
• Sustentabilidade. 
• Fidelidade.

Distribuidor
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