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DEOSEN

QUALIDADE MUNDIALMENTE RECONHECIDA 
EM GOMA XANTANA

Introdução
A Deosen Biochemical Ltd. foi 

fundada em 1976, e iniciou a pro-
dução de goma xantana em 1992.  
Inicialmente, chamava-se Zibo 
Zhongxuan Biological Products 
Ltd., sendo conhecida como ZZBP. 
Como Zibo é o nome da cidade 
(ainda conhecida como Tzepo ou 
Tzupo, na província de Shandong), 
a empresa preferiu construir sua 
própria marca, ter seu próprio 
nome e, em 2003, mudou seu nome 
para Deosen. Hoje, depois de 20 
anos de trabalho árduo, a Deosen 
é reconhecida mundialmente como 
empresa líder na produção de goma 
xantana.

História da Empresa
• Novembro de 1992 - Fundação da ZZBP - Produto: goma xantana.
• Dezembro de 1992 - Início da primeira linha de produção. 
• 1998/2001- Construção da segunda linha de produção.
• Setembro de 2002 - Lançamento com sucesso da primeira usina de produção 

de energia.
• Outubro de 2002 - Início de operação da primeira linha de produção com 

capacidade de 6.000 toneladas.
• Fevereiro de 2003 - Alteração do nome da empresa de ZZBP para Deosen.
• Agosto de 2003 - Início de operação da segunda linha de produção com capacidade 

de 6.000 toneladas.
• Dezembro de 2003 - Estabelecimento da Deosen, Inc. nos EUA.
• Setembro de 2005 - Início de operação da terceira linha de produção com 

capacidade de 6.000 toneladas.
• Março de 2006 - Início de operação da quarta linha de produção com capacidade 

de 6.000 toneladas.
• Outubro de 2007 - Início de operação da quinta linha de produção com capacidade 

de 6.000 toneladas.
• Maio de 2008 - Início de operação da sexta linha de produção com capacidade 

de 6.000 toneladas.
• Março de 2010 - Início da construção da usina na Mongólia Interior.
• Setembro de 2011 - Início da produção da usina da Mongólia Interior.



DEOSEN

Em 2011, a  Deosen possuia fábricas em Zibo (província de Shandong) e 
em Ordos (Mongólia Interior), abrangendo uma área de 1.600 hectares, com 
mais de 1.800 funcionários e capacidade de produção anual de goma xantana 
de 60.000 toneladas. A Deosen aplica uma estratégia de desenvolvimento cen-
trado nas pessoas, contando com forte apoio financeiro e técnico, aprendendo 
e a bsorvendo as mais avançadas tecnologias mundias de gerenciamento, o que 
lhe permite desenvolver constantemente novas aplicações. A Deosen tornou-se a 
maior produtora chinesa de goma xantana e é líder mundial no setor, oferecen-
do alta tecnologia, através de uma rede global de vendas que atende as áreas de 
alimentos, cosméticos, cuidados de saúde e extração de petróleo.

Negócios & Produtos
Goma xantana:
Ziboxan® - Grau alimentício e pet food.
Zibozan® - Grau extração de petróleo.

A Deosen prioriza à gestão da qualidade, implementando a gestão da qualidade 
de defeito zero do produto. Possui os certificados de qualidade ISO9000, ISO14001 
e OHSAS 18001, e a certificação do sistema de meio ambiente, além dos certificados 
HACCP, Kosher, BRC e Halal. Como líder mundial na fabricação de hidrocolóides a 
Deosen tem se dedicado, há mais de 20 anos, à produção e venda de goma xantana. 
Atualmente, a Deosen possui duas marcas reconhecidas, a Ziboxan® e a Zibozan®, que 
incorporam produtos de grau alimentício, incluindo a série Ziboxan® F80, Ziboxan® 
F200, Ziboxan® LD, entre outros produtos de qualidade reconhecida pelos clientes 
em todo o mundo. A Deosen tem parceria com algumas empresas multinacionais 
de alimentos, para as quais fornece produtos sob medida, que atendem  as suas 
aplicações específicas. 

A goma xantana também pode ser usada como espessante e viscosificante na 
aplicação de extração de petróleo. O Zibozan® é a marca mundialmente reconhecida 
de goma xantana para extração de petróleo, estando em conformidade com a norma 
API (American Petroleum Institute), pela sua excelente estabilidade térmica e dis-
solução rápida. O Zibozan® é bem aceito pelos clientes nos campos de petróleo da 
Europa, América do Norte e do Sul, Oriente Médio, Ásia, Rússia e Austrália.

Vantagens competitivas da Deosen
• Maior fabricante de goma xantana do mundo, garantindo demanda a clientes 

estratégicos.
• Único fornecedor de goma xantana na China com IPA precipitado.
• Fabricação de baixo custo, especialmente na usina da Mongólia Interior. 
• Qualidade consistente e de primeira classe, garantida. 
• Escritórios locais/serviço de armazenamento para clientes em todo o mundo.
• Suporte técnico profissional e procedimento rigoroso de controle de qualidade.
• 15 anos de experiência no fornecimento de goma xantana para extração de petróleo.

A Deosen está ansiosa para tornar-se seu 
parceiro estratégico em longo prazo.

Deosen Biochemical Ltd.
Tel.: (+86) 533 722-0838

www.deosen.com
sales@deosen.com
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