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Vogler

A Vogler Ingredients surgiu a par-
tir de uma necessidade da indústria 
alimentícia que buscava empresas 
focadas no mercado alimentício e 
que garantissem, além de qualidade, 
compromisso e regularidade na dis-
ponibilidade dos ingredientes.

Atualmente, o nosso desafio é ino-
var, oferecendo produtos que garan-
tam saúde e bem-estar para atender e 
superar as expectativas desse merca-
do. Os consumidores finais estão an-
tenados com as novidades oferecidas 
por esse mundo globalizado, o que os 
torna mais exigentes e seletivos.

A Vogler está completando 20 anos 
de muitas conquistas e realizações e 
para essa celebração inseriu em seu 
planejamento estratégico ações de co-
municação e marketing, voltadas para 
esse importante momento da empresa.

Vogler completa 20 
anos de cara nova

R e n o v o u  s u a 
marca, que traduz 
o perfil de uma em-
presa moderna e 
com vocação para 
desafios. Trabalhou 
o conceito de dina-
mismo, agilidade e 
crescimento, que 
estão explícitos no 
novo grafismo da 
marca, assim como 
a vitalidade de uma 
empresa que a cada dia se renova 
em busca de soluções diversifica-
das e versáteis, garantindo assim 
ingredientes com mais cor, frescor, 
dulçor, sabor, aroma e textura para 
inúmeras aplicações da forma como 
o mercado exige. 

A nova marca une a solidez e a 

segurança de uma empresa reconhe-
cidamente compromissada com seus 
objetivos e uma imagem moderna, 
renovada e em franca ascensão. As 
cores foram mantidas: o azul simbo-
liza a tradição, fidelidade, segurança 
e a confiança, o amarelo é visível a 
distância, remetendo a inteligência 
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e bom humor e, finalmente, o ver-
melho que é estimulante e inovador.

O novo site tem uma navegação 
dinâmica e interativa, aproximando 
ainda mais o cliente das soluções 
Vogler, onde os produtos estão rela-
cionados em uma lista geral e também 
inseridos nos diversos segmentos de 
atuação, facilitando assim sua busca.

Foi criado o SAV - Serviço de 
Atendimento Vogler - com o intuito de 
atender com agilidade os clientes nas 
mais diversas dúvidas e solicitações. 

Nos últimos anos, a Vogler investiu 
em tecnologia de ponta para oferecer 
sistemas personalizados, desenvol-
vidos em sintonia com diversos e 
eficientes ingredientes. Para isso foi 
montado um laboratório de análise, 
desenvolvimento e aplicação de produ-
tos, além da sala de misturas líquidas. 

Já consolidada e crescendo a cada 
dia, a divisão Vogler Systems é com-
posta por tecnologias focadas em apli-
cações que garantem a sinergia ideal 
para combinações de ingredientes, 
gerando sistemas eficientes, com alta 
qualidade e excelente desempenho. 

Vogler Systems. Para cada apli-
cação, uma solução personalizada!

Atualmente, essa divisão conta 
com cinco linhas de produtos, que são 
personalizados conforme a necessida-
de de cada solução:

INNOGUM: Sistemas à base de 
hidrocolóides que visam aumentar a 
viscosidade, consistência de soluções, 
emulsões e suspensões. Também in-
dicado para melhorar a formação de 
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géis rígidos, elásticos ou quebradiços, 
bem como usados para dispersar, 
estabilizar ou evitar a sedimentação. 

INNOSTAB: Sistemas de hidro-
colóides indicados para aumentar 
a consistência dos alimentos, dis-
persar, estabilizar ou evitar a sedi-
mentação. Aplicados em alimentos 
e bebidas como agentes estabiliza-
dores de sistemas dispersos, como 
suspensões (sólido-líquido) e emul-
sões (líquido-líquido). 

INNODOLCE: Sistemas equi-
librados que conferem dulçor aos 
alimentos, podendo ser utilizados em 
substituição total ou parcial da saca-
rose, podendo ser aplicados também 
quando há necessidade de expressiva 
redução do teor calórico em alguns 
alimentos. 

INNODOX: Sistemas de antio-
xidantes aplicados em alimentos e 
biodiesel  como proteção à deteriori-
zação oxidativa. 

INNOFIBER: Saúde e bem-estar 
são preocupações da divisão Vogler 
Systems, desta forma oferecemos 
sistemas mesclando conceitos de fi-
bras solúveis e insolúveis, conforme 
necessidade de aplicação.

Parceria. Esse é um dos pontos 
fortes da Vogler, que distribui itens 
de renomadas marcas mundiais que 
contribuem para a regularidade e 
segurança alimentar, pontos impres-
cindíveis em nosso segmento.

Um dos novos negócios da Vogler 
é a divisão Vogler Flavors, focada 
em aromas e emulsões. Essa divisão 

é responsável pela distribuição ex-
clusiva no Brasil da linha Sensient 
Flavors, uma das líderes em inova-
ção, manufatura e fornecimento de 
aromas, realçadores de aromas e 
vegetais desidratados, sistemas nu-
tricionais e outros ingredientes para 
alimentos doces e salgados, bebidas, 
lácteos e confeitos para o mercado 
mundial.

Contando com uma equipe técnica 
comercial com grande know how em 
aromas e com apoio total da Sensient, 
a Vogler disponibiliza ao mercado 
uma grande variedade de aromas e 
emulsões, para aplicações em toda 
a indústria alimentícia, de bebidas, 
farmacêutica, láctea, balas e doces, 
pet-food, entre outras.

A vocação da Vogler sempre foi e 
será a excelência na prestação de ser-
viços, e seu novo slogan corporativo 
traduz essa filosofia que faz parte da 
essência de todo seu processo. Uma 
empresa preparada para os desafios 
do mercado, que busca novos ingre-
dientes alinhados à saúde, qualidade 
de vida e bem-estar.

Vogler. Vocação para Desafios.


