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FIRMENICH SEGUE 
FIRME COM O 
SEU PLANO DE 

INVESTIMENTOS

Com mais de um século dedicado à excelência na 
criação de aromas e fragrâncias, a Firmenich 

se encontra entre as três maiores empresas 
de aromas do mundo, oferecendo uma linha 

completa de produtos e tecnologias para atender 
as necessidades do mercado, tais como emulsões, 

aromas solúveis e aromas líquidos.
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A Firmenich é uma empresa fa-
miliar  de capital fechado, fun-
dada em 1895 em Genebra, na 

Suíça, sendo a maior empresa privada 
da indústria de fragrâncias e aromas. 

Com unidades em mais de 50 pa-
íses ao redor do mundo, conta atual- 
mente com aproximadamente 6.000 
colaboradores.

A Firmenich tem como proposta 
criar experiências sensoriais únicas 
em fragrâncias e aromas, inspirando 
emoções e proporcionando bem-estar. 
Tem como visão proporcionar am-
bientes de trabalho que estimulem a 
paixão e a criatividade de seus cola-
boradores, unindo seus talentos para 
inspirar seus clientes e consumidores 
em todo o mundo.

As chaves para o sucesso da 
Firmenich são: 
•	 Seus clientes;
•	 Criatividade e inovação; 
•	 Suas  pessoas; 
•	 Cidadania corporativa; 
•	 Sua  independência financeira.
Para isso, investe pesadamente 

em pesquisa e desenvolvimento. 
Seus colaboradores são reconhecidos 
por sua paixão e talento. Confiança, 
treinamento contínuo  e ambiente de 
trabalho favorável propiciam total 
suporte aos  seus colaboradores. 

Com  ações que objetivam tra- 
balhar de forma sustentável visando 
a preservação do meio ambiente, 
tomada de  ações responsáveis em 
relação à sociedade, buscam sempre 
a excelência em saúde, segurança e 
responsabilidade social.

No Brasil, está localizada na ci-
dade de Cotia em dois endereços da 
Rodovia Raposo Tavares. No km 26, 
funciona sua unidade de manufatura. 

No km 28, em funcionamento 
desde março deste ano, sua mais 
nova unidade, o Centro de Criação 
e Desenvolvimento de Perfumes e 
Aromas, traz melhores condições de 
trabalho e promo ve maior interação 
entre os colaboradores. O prédio foi 
construído para proporcionar um am-
biente mais inspirador e estimu lante, 
propiciando uma condição excepcio-

nal para  receber seus clientes. 
Exemplo disso são a cozinha 

gourmet e a sala do “creative Marke-
ting Studio”, formatadas especial-
mente para desenvolver e divulgar 
seus produtos, tecnologias e novos 
conceitos. São também importantes 
espaços para mostrar toda sua ex-
pertise culinária. 

Além de modernas instalações, 
sua nova unidade traz conceitos 
de consciência de sustentabilidade 
traduzidas na iluminação natural,  a 
utilização de materiais reciclados, o 
uso racional de água, contando com 
a certificada, aquecimento com painel 
solar, áreas de preservação perma-
nente e também captação de água das 
chuvas para utilização em sanitários 
e rega dos jardins, torneiras com 
sensores, utilização de madeira e o 
reflorestamento do entorno com plan-
tio de árvores adequadas ao ambiente 
entre outras iniciativas.

“Através da manutenção dos 

investimentos no Brasil, não so-
mente mensuráveis pelos ativos 
fixos, mas principalmente pelo 
alto nível técnico de seus colabo-
radores, a Firmenich reafirma 
seu posicionamento estratégico 
em nosso país e América Latina. 
Destacando um entre vários proje-
tos: logo após a transferência dos 
profissionais para o novo centro 
de desenvolvimento, teve início o 
plano de reestruturação das áreas 
de manufatura confirmando nosso 
propósito de melhoria contínua em 
todos os nossos processos”, afirma o 
gerente geral da Firmenich Brasil, 
Edson Silva.
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