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Sabor além dos sentidos

Fundada em maio de 1996, a Grasse Aro-
mas e Ingredientes é uma empresa brasileira 
que em parceria com a Symrise - uma das três 
maiores fabricantes de fragrâncias e aromas 
do mundo - distribui produtos para o segmen-
to alimentício e farmacêutico. Está sempre 
em busca de novas informações e tendências 
que possam orientar seus clientes em novos 
desenvolvimentos nas áreas de doces, bebidas, 
salgados e lácteos.

A estrutura da Grasse é composta por 
laboratórios de desenvolvimento e aplicação, 
veículos para atendimento aos clientes, utilitá-
rios para distribuição na região metropolitana 
de São Paulo e uma área superior a 2 mil me-
tros quadrados que abriga todo este conjunto.

Um dos grandes diferenciais da Grasse 
está no competente atendimento, na inte-
gração total dos departamentos de P&D, 
gestão de projetos, marketing, comercial e, 
principalmente, no acompanhamento dos 
projetos do início ao sucesso. Essa integração, 
alinhada com informações atualizadas das 
principais tendências de consumo do mundo, 
proporciona aos clientes da Grasse uma 
parceria fundamental no desenvolvimento de 
projetos vencedores. O alto nível de qualidade 
nos produtos, a agilidade no atendimento e na 
entrega e, ainda, a posse de informações re-
levantes sobre o mercado, faz da Grasse uma 
das mais eficientes empresas do segmento.

Grasse Aromas e  Ingredientes Ltda.
www.grasse.com.br


