
Mensagem da Diretoria
“Com satisfação, a Fuchs Gewürze do Brasil Ltda. agra-

dece a confiança pela conquista do Prêmio BIS - Best Ingre-
dients Suppliers. A premiação resume o reconhecimento 
junto aos parceiros da cadeia industrial alimentícia. Reafir-
mamos nosso compromisso em oferecer aos clientes produ-
tos e serviços com padrões especificados, com foco na con-
tínua eficiência, segurança, qualidade e sustentabilidade”.

A Empresa
Trajetória de expansão com sabor de sucesso.

A Fuchs Gewürze do Brasil Ltda. é referência no forneci-
mento de especiarias, vegetais desidratados, ervas culinárias, 
aromas de fumaças e temperos em geral. Além da Alemanha e 
do Brasil, teve ao longo de sua trajetória unidades instaladas 
na França, Estados Unidos, China, Romênia e Itália. Sua histó-
ria teve início em 1952, quando foi fundada na Alemanha, pelo 
empresário Dieter Fuchs, produzindo e distribuindo especia-
rias para o mercado de varejo e food service. Nas duas décadas 
seguintes, expandiu-se no mercado industrial europeu.

Em 1978, chegou ao Brasil, em Brasilândia de Minas (MG), 
com a operação voltada ao plantio e desidratação de produtos 
para exportação de matérias-primas. Uma década depois, para 
suprir a crescente demanda do mercado nacional, a Fuchs 
Gewürze do Brasil Ltda. iniciou suas atividades em São Paulo, 
com atuação também no mercado varejista. A transferência para 
Itupeva (SP) ocorreu no início dos anos 90, com a centralização 
da operação. As inovações em tecnologia e aplicações, além do 

aprimoramento de serviços e da metodologia de 
trabalho, firmaram-se como desafios 

diários e permanentes.

Os Produtos
A Fuchs Gewürze do Brasil Ltda., líder na 

tecnologia de condimentos, ervas, es-
peciarias, ingredientes e aditivos para 
a indústria de alimentos, prioriza o 
padrão de excelência, atendendo a le-
gislação e qualidade, atuando junto aos 
principais processadores de alimentos do 
mundo, como indústrias frigoríficas, de snacks, pescados, biscoitos, 
produtos congelados, sopas, massas, arroz temperados e embaladores. 

Com foco no mercado industrial brasileiro, a empresa desenvolveu 
uma vasta biblioteca de sabores direcionada ao setor de frigoríficos 
e culinários. Na elaboração destes itens, a Fuchs utiliza mecanismos 
atua lizados de pesquisa de mercado, trends e data de pontos de vendas. 

Conhecida hoje como CONDFUCHS, esta linha de condimentos 
foi especialmente desenvolvida para atender toda a indústria alimen-
tícia, agregando valor ao produto final, podendo ser aplicada em di-
versas categorias, como snacks, molhos, lámen, lácteos, panificação, 
peixes, aves, carnes e embutidos, conferindo sabor, aroma e aparência 
ao produto.

A linha de ingredientes e aditivos trabalha com materiais de 
altíssima qualidade e pureza, provenientes de fornecedores de ma-
térias-primas certificados. Na linha de Ervas e Especiarias estão os 
mais tradicionais produtos, como Alho, Cebola, Coentro, Cominho, 
Cúrcuma, Gengibre, Mostarda, Noz Moscada, Orégano, Páprica, Sal-
sa, entre outras especiarias. A linha de Vegetais Desidratados inclui 
os produtos Cenoura, Tomate, Pimentão, Espinafre, entre outros.

Já a linha FUCHSMOKE é composta de aromas naturais de 
fumaça, que utiliza apenas madeiras nobres norte-americanas na 
produção, uma das técnicas de conservação e melhoramento do 
sabor dos alimentos, com sua aplicação passada de geração em 
geração até a atualidade.

• Condimentos & condimentos preparados

• Especiarias

• Vegetais desidratados (pó/fl ocos)

Fuchs Gewürze do Brasil Ltda
Soluções que dão sabor à vida

Empresa do ano em
Responsabilidade Social ACE Itupeva

LÍDER EM TECNOLOGIA 
DE CONDIMENTOS
A Fuchs Gewürze do Brasil 
recebeu, em outubro 
de 2015, o título de 
Empresa do Ano em 
Responsabilidade 
Social, pela ACE 
Itupeva (Associação 
Comercial e 
Industrial)Industrial), entidade 
sem fins lucrativos 
que representa a 
classe empresarial 
junto ao poder 
público e privado. 
Atividades criativas, 
compromisso ético, 
transparência nas 
relações, preservação 
do meio ambiente e 
respeito à diversidade 
são conceitos 
incorporados à incorporados à 
missão da empresa.   

www.fuchs.com.br

Fuchs Gewürze do Brasil Ltda
Soluções que dão sabor à vida

Empresa do ano em
Responsabilidade Social ACE Itupeva

LÍDER EM TECNOLOGIA 
DE CONDIMENTOS
A Fuchs Gewürze do Brasil 
recebeu, em outubro 
de 2015, o título de 
Empresa do Ano em 
Responsabilidade 
Social, pela ACE 
Itupeva (Associação 
Comercial e 
Industrial)Industrial), entidade 
sem fins lucrativos 
que representa a 
classe empresarial 
junto ao poder 
público e privado. 
Atividades criativas, 
compromisso ético, 
transparência nas 
relações, preservação 
do meio ambiente e 
respeito à diversidade 
são conceitos 
incorporados à incorporados à 
missão da empresa.   

www.fuchs.com.br34 Editora Insumos - Prêmio BIS 2015


