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Reconhecimento do Mercado
É com muito orgulho e satisfação 

que recebemos o Prêmio BIS (Best 
Ingredientes Suppliers) nas categorias 
de corantes sintéticos e extratos 
naturais. Este prêmio nos consolida 
como fornecedores número 1 em 
corantes sintéticos e nos fortalece 
como fornecedores também em solu-
ções naturais. Agradecemos a todos 
os nossos clientes e parceiros pelo 
reconhecimento. 

A Empresa
A Sensient Technologies Brasil 

é uma unidade do Grupo Sensient 
Technologies Corporation, líder 
mundial no comércio e fabricação de 
corante, aromas e fragrâncias. Em-
pregamos tecnologia avançada para 
desenvolver sistemas especiais para 
alimentos e bebidas, cosméticos, ex-
cipientes farmacêuticos, tintas para 
impressão e especialidades químicas. 
Nossa missão é inspirar o sucesso de 
nossos clientes, atuando em conjun-
to no desenvolvimento de soluções 
exclusivas e personalizadas que ofe-
recem experiências multi-sensoriais 
que levam ao fortalecimento da mar-
ca e impulsionam as vendas. 

Iniciamos nossas atividades no 
Brasil em 2003; em 2011 inaugura-
mos uma moderna fábrica na cidade 
de Jundiaí, SP, com um Centro Glo-
bal de Tecnologia em Aplicação de 
Corantes. Nossa equipe técnica local 
conta com profissionais capacitados 
e experientes no desenvolvimento 
de novos produtos e aplicações e 
está a serviço de nossos clientes e 
parceiros. 

Portfólio de Produtos
A Sensient oferece um portfólio 

completo em corantes naturais, sinté-
ticos e ingredientes concentrados de 
frutas e vegetais. Em nossa linha de 
corantes sintéticos e lacas, oferecemos 
um porftólio completo de produtos de 
qualidade, padrão e desempenho uni-
forme que atendam a todos os requi-
sitos de segurança alimentar. Nossa 
equipe técnica local, com suporte de 
um time de especilistas globais, atua 
em parceria com nossos clientes no 
desenvolvimento de soluções customi-
zadas às necessidades e projetos. 

Nos últimos anos, a Sensient tem 
desenvolvido tecnoclogias inovadoras em 
corantes naturais que possibilitam criar 
produtos clean label com cores vivas, 
brilhantes e estáveis. Com o SupraRedTM 
é possivel tons de vermelho resistentes 
ao calor. Um azul natural, agora, é possí-
vel com a linha Natural BlueTM. O Pure-STM 
oferece nova opções de fontes para cores 
naturais, sem sabor e odor residual. Já 
a linha MicrofineTM, versátil e funcional, 
permite que um único corante natural 
possa ser utilizado para colorir produtos 
em pó, ou aplicação em bases aquosas 

ou base óleo/gordura. Com a nossa linha 
Avalanche é possível substituir dióxido de 
titânio. Também é possível substituir o 
Corante Caramelo por ingredientes, tor-
nando o produto mais natural.

Apesar dos rígidos controles de 
qualidade que atuam sob os corantes 
sintéticos, os orgãos regulatórios ain-
da não possuem processos bem esta-
belecidos para os corantes naturais. A 
fim de garantir a qualidade e o padrão 
destes produtos, assim como a segu-
rança aos consumidores, a Sensient 
apresenta um programa exclusivo, 
desenvolvido para atender o rigoroso 
controle; trata-se de uma Autocertifi-
cação para Corantes Naturais.

O CertasureTM oferece uma combina-
ção de padrões de segurança da cadeia de 
suprimentos, rastreabilidade completa e 
protocolos de teste de matérias-primas. 
Todas as análises são realizadas em la-
boratórios de controle de qualidade to-
talmente equipados para garantir que 
os corantes naturais atendam a todos os 
requisitos estabelecidos (microbiologia, 
metais pesados, pesticidas, adulteração, 
solventes residuais não permitidos, cer-
tificação de fornecedores, rastreabilida-
de total de matérias-primas).
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