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CApACIDADE 
TRIplICADA

A Symrise, fabricante de aro-
mas e fragrâncias, inaugurou o 
seu Centro Global de Cítricos, 
na cidade de Sorocaba, SP, no 
“cinturão cítrico” brasileiro, es-
trategicamente próximo da prin-
cipal região produtora de frutos 
cítricos, onde frutas da mais alta 
qualidade são cultivadas. 

Com o novo Centro, a capaci-
dade de produção de aromas en-
capsulados por spray-bed-drying 
(SBD) foi triplicada e um mo-
derno equipamento de oxidação 
térmica (RTO) foi construído, 
garantindo uma produção sem 
impactos para o meio ambiente. 

Utilizando tecnologias oti-
mizadas de destilação, extração 
e isolamento, as especialidades 
cítricas podem ser produzidas 
em grande escala e localmente. 
O Centro Global de Competência 
em Cítricos desenvolverá e pro-
duzirá aromas e outros produtos, 

SYMRISE INAUGURA 
CENTRO GLOBAL 
DE CÍTRICOS

O novo Centro Global de Cítricos marca uma nova e 
decisiva fase na Campanha Internacional de Cítricos 
iniciada em março de 2007 pela Symrise.

como terpenos e extratos de óleos 
cítricos, óleos cítricos concentra-
dos, especialidades e frações, bem 
como emulsões, sucos de frutas 
e extratos naturais encapsuladas 
por SBD.

Adicionalmente, foram cons-
truídas uma planta-piloto e uma 
linha de produção utilizando a 
tecnologia SymTrap®, de proprie-
dade da empresa; trata-se de uma 
tecnologia com baixa utilização 
de energia e que recupera com-
ponentes naturais aromáticos de 
alto valor, geralmente perdidos 
durante o processamento indus-
trial dos frutos. Além disso, um 

espaço chamado “Citrus Room” 
foi especialmente desenhado para 
inspirar clientes e funcionários 
da Symrise na geração de novos 
conceitos e produtos.

Segundo o presidente global 
da divisão “Flavor & Nutrition”, 
Heinz-Jürgen Bertram, o investi-
mento no novo Centro Global de 
Cítricos permite a Symrise asse-
gurar uma cadeia de suprimentos 
otimizada, além de possibilitar a 
seus clientes contar com absoluta 
confiabilidade e transparência 
no rastreamento da origem de 
suas matérias-primas. “Há algum 
tempo vínhamos buscando uma 
estratégia para garantir o acesso 
direto e seguro a matérias-primas 
de alta qualidade nas categorias 
mais importantes de nosso ne-

Heinz Jürgen Bertram, presidente global da 
divisão "Flavor & Nutrition"; Hans Holger 
Gliewe, presidente para a América Latina 
da divisão "Flavor & Nutrition"; e Erlon 
de Freitas Pereira, diretor do Centro de 
Desenvolvimento de Cítricos.

Vista externa das novas 
instalações da Symrise
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gócio”, explica Bertram. Para a 
Symrise, as parcerias de longo 
prazo com os mais importantes 
processadores de frutos cítricos 
na América Latina lhe garante 
controle sobre cada aspecto da 
cadeia de suprimentos, o que 
também está intimamente ligado 
à sustentabilidade de seus negó-
cios. “A união entre décadas de 
experiência, nossa competência 
criativa e conhecimento do merca-
do, tem feito da Symrise um par-
ceiro indispensável no campo de 
aromas cítricos”, complementa.

Já o presidente da divisão de 
“Flavor & Nutrition” América 
Latina, Hans Holger Gliewe, con-
sidera o Brasil e a Argentina as 
mais importantes regiões produ-
toras mundiais de cí-
tricos. Segundo ele, 
atualmente, o Brasil 
produz mais do que 
o dobro de laranjas 
que a Flórida, nos Es-
tados Unidos, sendo 
que mais de 50% de 
todas as laranjas do 
mundo são produzi-
das no Brasil. “Em 
Sorocaba, nos benefi-
ciaremos não somen-
te do bom clima du-
rante todo o ano e a 
nossa confiável rede 

de parceiros de negócios, mas 
também do nosso fornecimento 
de energia, que continuará com 
os seus preços estáveis no longo 
prazo. Estar bastante próximo 
da Argentina, o mais importante 
processador de limões, é também 
uma grande vantagem para nós”, 
ressalta.

Os objetivos de expansão da 
Symrise são continuar buscando 
cada vez mais autenticidade, 
propriedades sensoriais e níveis 
de qualidade mais elevados nos 
aromas naturais cítricos dentro 
do seu portifólio, garantindo a 
seus clientes uma cadeia de supri-
mento confiável em longo prazo, 
intensificando o suporte a seus 
clientes e otimizando a cadeia de 
valor para cítricos, com especial 
ênfase em uma relação sustentá-
vel com o meio ambiente. “Nossa 
marca Naturally Citrus reflete a 
perfeita fusão entre natureza e 
tecnologia, somada à nossa busca 
constante na criação de produtos 
que são inspirados em pesquisas 
sobre prospecção de mega tendên-
cias de consumo. Nosso extenso 
e moderno portfólio de sabores e 
ingredientes cítricos permite aos 
nossos clientes reinventar suas 

marcas, adicionan-
do valores emocio-
nais e sensoriais que 
nascem do estudo e 
interpretação des-
sas tendências de 
consumo”, destaca o 
diretor global de de-
senvolvimento de ne-
gócios cítricos, Erlon 
de Freitas Pereira. 

Em 2012,  duas 

fases adicionais de expansão esta-
rão finalizadas e a área do Centro 
Global de Cítricos de Sorocaba 
terá sido expandida para um total 
de 30.000 m2.

COMpETêNCIA  
EM CíTRICOS

A Symrise é fabricante global 
de fragrâncias, aromas, matérias-
primas e ingredientes ativos para 
a indústria de alimentos e bebidas, 
perfumaria e cosmética.

Com vendas de € 1,27 bilhões 
em 2007, a empresa está posicio-
nada entre as quatro maiores no 
mercado internacional de aromas 
e fragrâncias. 

Com sede em Holzminden, na 
Alemanha, a Symrise está presente 
em mais de 30 países na Europa, 
Ásia, Estados Unidos e América 
Latina.

Utilizado por produtores de 
alimentos, perfumes e cosméti-
cos, os produtos da Symrise são 
parte indispensável do cotidiano. 
A Symrise combina consciência 
das tendências de consumo com 
tecnologias de ponta, fato esse 
que lhe habilita a desenvolver pro-
dutos de acordo com as necessi-
dades práticas dos consumidores, 
bem como produtos que estão de 
acordo com as últimas inovações 
e tendências.

Symrise Aromas e Fragrâncias Ltda.
Rua Alexandre de Gusmão, 568 

Socorro
04760-020 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 5694-6212
Fax: (11) 5694-6232
www.symrise.com

Com o novo Centro, a capacidade de produção de aromas 
encapsulados por spray-bed-drying foi triplicada e um moderno 

equipamento de oxidação térmica foi construído, garantindo uma 
produção sem impactos para o meio ambiente.

Erlon de Freitas Pereira, diretor global de 
desenvolvimento de cítricos.

Vista interna das novas 
instalações



NOSSOS CLIENTES SÃO ESPECIAIS E NOSSO

FORNECEDOR É ÚNICO: A NATUREZA.

WWW.LIOTECNICA.COM.BR

A Liotécnica é líder na fabricação de extrato de malte com sua marca Extra Malte.

Produzindo o Extra Malte Seco e o Extra Malte Xarope sob os mais rígidos padrões de qualidade, a Liotécnica 
conquistou a liderança e o reconhecimento do mercado, oferecendo um produto saudável e nutritivo. Ideal para 
diversas aplicações como achocolatados em pó e pronto para beber, biscoitos, cereais matinais, chocolates, 
produtos para pani�cação, produtos à base de soja e muitos outros. Delícias produzidas com o melhor da 
natureza para deixar nossos clientes e consumidores plenamente satisfeitos.

  Extrato de malte Extra Malte Seco
  Extrato de malte Extra Malte Xarope 

Respeitar a essência da natureza é respeitar o consumidor.


