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22 Prêmio BIS 2016

Mensagem da Diretoria
Nosso compromisso é entender as necessidades do mercado dos nossos clientes do presente e do futuro, 

entregando sempre as melhores soluções.
Tecnologia, qualidade e experiência nos norteiam em cada passo. Assim, recebemos esta premiação 

como uma confirmação dessa estratégia, além de nos desafiar a ser melhor em nossa busca por excelência.

Rosmeire de Almeida
Gerente de Desenvolvimento de Negócios

Conheça a Nova Ashland
A Ashland é uma empresa global, com mais de 20 anos 

de história e mais de 100 plantas distribuídas em todos 
os continentes, além de diversos centros de pesquisa e  
desenvolvimento.

Neste ano de 2016, tivemos o prazer de apresentar ao 
mercado a Nova Ashland, representada por uma nova iden-
tidade visual e pelo conceito always solving, que exprimem a 
real cultura da empresa e o que fazemos de melhor: ir além 
nas possibilidades que a química aplicada pode oferecer.

Eficiência, facilidade de uso, fascinação, integridade e lu-
cratividade foram as melhores palavras que conseguimos en-
contrar para traduzir a nossa capacidade de sempre solucionar 
questões complexas, por meio da ciência, da tecnologia e da 

Portfólio de Produtos
A Ashland tem transformado o mercado brasileiro em ingredientes versáteis, seguros e inovadores. Conheça nossas solu-

ções tecnológicas completas que abrangem todas as categorias de aditivos e ingredientes para as indústrias lácteas e cárneas.

Lácteos

• Sais fundentes
• Sistemas funcionais
• Corantes
• Conservantes
• Preparados de frutas e vegetais
• Culturas lácteas
• Aromas
• Estabilizantes

Cárneos

• Antioxidantes
• Aromas
• Condimentos
• Conservantes
• Corantes naturais
• Culturas starters
• Estabilizantes
• Impermeabilizantes
• Proteínas
• Sistemas funcionais

EstabilizantesCelulose Microcristalina

capacidade humana, ajudando no avanço da competitividade 
de nossos clientes. Por isso, hoje elas fazem parte da nossa 
assinatura e são o que consideramos os Efeitos Ashland!
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