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MCassab
Especialista em soluções e 
inovações nutricionais
Empreendedorismo, Credibi-

lidade e Competência são as 
principais características do Grupo 
MCassab, que há 90 anos está pre-
sente no mercado, atendendo os 
segmentos de Distribuição de Quími-
cos, Agronegócio, Pescados, Distri-
buição de Utensílios, LEGO, Spicy e 
Incorporação, que juntos englobam 
1,3 mil colaboradores diretos. 

Com matriz em São Paulo, SP, a 
MCassab está presente nas grandes 
capitais do Brasil, bem como em mer-
cados internacionais, como Xangai 
(China) e Buenos Aires (Argentina).

A divisão LifeScience engloba 
as unidades de negócios Nutrição 
Humana, Farma, Personal Care e 
Home Care. Divisão que tem gran-
de capacidade de gerar inovação, 
possuindo equipes especializadas, 

fábricas e laboratórios de aplicação.  
Sempre muito próxima dos parceiros 
nacionais e internacionais, a divisão 
LifeScience trabalha com Inteligên-
cia de Mercado, oferecendo, assim, as 
melhores soluções aos seus clientes. A 
qualidade e agilidade são prioridade 
nos processos internos, direcionan-
do os esforços no atendimento aos 
mercados com eficiência operacional 
e comercial.

A unidade de negócios Nutrição 
Humana existe há 30 anos e se desta-
ca por possuir uma fábrica que produz 
premixes de vitaminas, minerais 
e ingredientes funcionais, além de 
distribuir ao mercado um portfólio 
completo, tendo como foco matérias- 
primas voltadas para a melhoria 
nutricional de alimentos, bebidas e 
suplementos.

PRINCIPAIS PRODUTOS

A MCassab possui uma fábrica 
de pré-misturas customizadas de 
vitaminas, minerais e ingredientes 
funcionais que atende a indústria de 
alimentos, bebidas e suplementos. 
Conta com uma equipe técnica 
capacitada para desenvolver as 
melhores soluções em premixes, 
com todos os tipos de vitaminas, di-
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versas fontes minerais, ingredientes 
e proteínas funcionais, assim como 
ingredientes energéticos. A empresa 
se dedica em enriquecer nutricional-
mente os produtos que vão para o 
mercado consumidor.

 Além disso, dispõe um extenso 
portfólio de aditivos e ingredientes, 
como acidulantes, antioxidantes, 
antiumectantes, componentes ener-
géticos, conservantes, edulcorantes, 
emulsificantes, espessantes, estabi-
lizantes e umectantes.

A MCassab trabalha, ainda, com 
uma linha de especialidades, aten-
dendo demandas de redução de sódio 
(Ksalt) e açúcar (Estévia), além de 
ingredientes que agregam funciona-
lidade aos alimentos, como luteína, 
licopeno, ômega 3, betacaroteno, 
zeaxantina, fitoesterol, entre outros.

MERCADO NACIONAL E 
INTERNACIONAL

A unidade de negócios Nutrição 
Humana está localizada em São Paulo 
e conta com centro de distribuição, 

por oferecer melhorias nutricionais 
aos alimentos e bebidas e por suprir 
deficiências de uma alimentação 
não adequada; com isso, possui uma 
estratégia de crescimento maior do 
que o crescimento previsto do PIB 
brasileiro, ciente da importância de 
entregar produtos que atendam as 
regulamentações brasileiras e supram 
as necessidades da indústria nacional. 
Para isso, investe em seu departa-
mento técnico e expansão da sua área 
comercial, além de estar diariamente 
em processo de melhoria continua.

A MCassab possui tradição e 
chegou aos 30 anos de nutrição huma-
na; sucesso que a empresa credita 
aos seus clientes, aos quais agradece 
a confiança que lhe é depositada dia-
riamente e reforça o seu compromisso 
de continuar garantindo a qualidade 
e inovação no desenvolvimento de 
soluções para os projetos de seus 
clientes, com pessoas felizes e muito 
profissionalismo.

MCassab Comércio e Indústria Ltda.
mcassab.com.br 

fábrica certificada pela 
FSSC 22000, laboratório 
de aplicação e escritório. 

Possui uma gran-
de estrutura logística, 
atuan do com centros de 
distribuição espalhados 
pelas regiões Sudeste, 
Sul e Nordeste. 

Na estrutura da em-
presa, conta com um 
laboratório de análises 
físico-química certifi-
cado NBR/ISO/IEC 
17025:2005 REBLAS 
para garantir a qualida-
de de suas pré-misturas 
e oferecer aos clientes 
esse serviço. 

Conta, também, com 
um escritório na China, o 
qual permite á empresa 
ter parceiros asiáticos de 
qualidade, com produtos 
confiáveis e sustentáveis; 
além de escritório de 

vendas e centro de distribuição na 
Argentina.

TRADIÇÃO E VISÃO DE MERCADO

A unidade de negócios Nutrição 
Humana está inserida em um mercado 
que sofre menos com as crises econô-
mica e política do país, principalmente 
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