
DÖHLER 
INGREDIENTES E SOLUÇÕES PARA O MERCADO 

DE BEBIDAS, LÁCTEOS E ALIMENTOS

Todos os produtos de sucesso têm a 
mesma base: uma idéia excepcio

nal! A Döhler é uma empresa líder em 
tecnologia, produtora, vendedora e 
fornecedora global de ingredientes natu
rais, sistemas de ingrediente e soluções 
integradas para a indústria de alimentos 
e bebidas.

Com matriz em Darmstadt, Ale
manha, e através de uma rede global de 
inovações, seus colaboradores disponi
bilizam, do conceito à implementação, 
soluções para empresas que procuram 
por expansão de seus negócios, maior 
lucratividade e otimização do processo 
produtivo de uma maneira simples e 
conveniente. 

“WE BRING IDEAS TO LIFE” 
descreve brevemente o acesso estraté
gico e holístico do Grupo à inovação, 
que engloba inteligência de mercado, 
monitoramento de tendências, desen
volvimento de produtos inovadores e 
aplicações, consultoria em segurança 
alimentar e microbiologia, legislação, 
consultoria técnica, ciência do consu
midor e sensorial.

AMPLO PORTFOLIO

A Döhler usa tecnologia de última 
geração para desenvolver e criar um 
amplo portfolio de ingredientes e 
soluções integradas:
• Aromas
• Emulsões
• Corantes naturais
• Ingredientes saudáveis
• Compostos e blends
• Preparados de fruta 
• Bases para bebidas alcoólicas e 

não alcoólicas
• Bases lácteas
• Bases de cereais e malte

• Sistemas de edulcorantes
• Sucos de frutas e vegetais, purês, 

concentrados e blends

A empresa desenvolve ingre-
dientes e soluções integradas para 
bebidas, produtos lácteos e alimentos 
de acordo com as demandas de cada 
mercado, dentro das mais diversas 
categorias:
• Juicy snacks
• Bebidas mistas
• Sucos e néctares
• Águas aromatizadas
• Carbonatados
• Colas
• Chás
• Bebidas de malte
• Bebidas esportivas
• Energéticos
• Bebidas alcoólicas 
• Beermix
• Fruta + soja
• Lácteos
• Bebidas de café
• Sobremesas
• Sorvetes
• Confeitos e doces
• Biscoitos, recheios e panificação

A Döhler desenvolve um amplo 
portfolio de ingredientes com uma 
única fonte, oferecendo soluções e 
serviços integrados.

“Sabemos que o cenário econô-
mico no Brasil, e até mesmo 
no exterior, não é tão 
promissor no mo-

mento, mas também sabemos que 
nossos clientes estão em busca de 
soluções com melhores custos para 
viabilização de novos projetos, sem 
deixar de lado o valor agregado que 
chama a atenção dos consumidores 
cada vez mais preocupados com a 
saúde. Por isso a Döhler não deixa 
de investir em novas tecnologias e so-
luções integradas para auxiliar nos-
sos clientes a encontrarem melhores  
oportunidades e aumentarem o 
sucesso do portfolio de suas marcas”, 
relata o diretor Martin Tolksdorf.

A empresa possui presença global 
graças aos 26 centros de produção, 
48 escritórios comerciais e centros 
de aplicação, além de estar presente 
em mais de 130 países.

Döhler América Latina
www.doehler.com.br
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 INOVAÇÃO: 
VELOCIDADE QUE SÓ 

AUMENTA
Novos sabores, versões econômicas, produtos com conveniência e 

praticidade para o consumidor.

A indústria de alimentos 
e bebidas tem o desafio de 
oferecer novos produtos ao 
mercado com uma velocidade 
cada vez maior. É uma ca-
racterística do setor sempre 
apresentar novidades ao con-
sumidor, seja lançando um 
novo sabor, uma versão mais 
econômica, uma nova embala-
gem ou, até mesmo, lançando 
novas categorias. 

Visando atender esta de-
manda de diferenciação dos 
produtos, as empresas bus-
cam tecnologias e recursos. 
Existe a necessidade de reno-
var constantemente seus insu-
mos, processos de fabricação, 
assegurar os investimentos 
em P&D e ter colaboradores 
dedicados as atividades de 
inovação. 

Para acompanhar esse 
ritmo, é comum que as em-
presas de alimentos busquem 
o apoio, principalmente, de 
fornecedores de ingredien-
tes. Com o apoio de quem 
produz as matérias-primas 
fica mais fácil reduzir o tempo 
de desenvolvimento, buscar 

eficácia de custo e atingir 
com mais agilidade a ino-
vação e diferenciação. Uma 
das maneiras mais eficazes 
de integrar esses objetivos é 
a participação nas feiras de 
negócios. 

As feiras assumem um pa-
pel estratégico crucial no pla-
nejamento de marketing para 
atingir os objetivos e metas 
das empresas. As vantagens 
são o aumento das vendas, re-
dução do custo no contato com 
o cliente, novos clientes, fide-
lização de clientes, promoção
da marca, lançamento das 
inovações e benchmarking.

Os eventos, uma vez que 
reúnem as tecnologias mais 
recentes, acabam sendo uma 
ótima fonte de atualização 
dessas novidades. Além dis-
so, se constituem como um 
dos meios mais econômicos 
e eficientes de se fazer ne-
gócios e conquistar mercado, 
proporcionando de uma for-
ma rápida e real a aproxi-
mação com o cliente em um 
espaço de ampla oferta de 
produtos e informações. 

O evento permite o contato 
direto com potenciais clientes, 
clientes habituais, represen-
tantes, distribuidores, concor-
rentes e fornecedores.

Em função de todo esse 
cenário, normalmente as fei-
ras do setor de ingredientes 
alimentícios acontecem anual-
mente em todo o mundo. Al-
gumas delas são: Fi Europe e 
Hi Europe, alternadas a cada 
ano, IFT, Fi China, Fi Asia, 
Fi Turquia e Hi Japão. No 
Brasil, as opções ficam entre 
Fi South America e CPhI 
South America,  InCosmetics, 
Vitafoods e FCE.

Para a indústria de ingre-
dientes alimentícios, expor em 
uma feira de negócios permite 
a promoção de produtos, am-
pliação da carteira de clien-
tes e exposição direta com 
compradores e fornecedores. 
Nesse mesmo espaço estarão 
reunidos empresários, pro-
fissionais e clientes do setor. 
Além disso, as feiras permi-
tem conhecer de imediato a 
reação do cliente com relação 
ao novo produto.
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