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Symrise,

always inspiring more…

DISCLAIMER
“The information set forth herein does include proprietary and confidential information of Symrise and must be treated in confidence and not be
used by the recipient hereof unless otherwise agreed to in writing by Symrise.”

SOBRE A SYMRISE
Em números - 2018
Vendas Global:

€ 3,1

bilhão

+8.8%
Crescimento
orgânico

Participação no
mercado global:

12%

40+
Symrise tem representação
em mais de 40 países

90

%

Dos principais fornecedores
(80% do volume de compras)
é acessado de acordo com os
critérios de sustentabilidade

~7

%

Das vendas são dedicados para
investimentos em pesquisa
e desenvolvimento

9,787
colaboradores incluindo
estagiários e trainees

Prêmios recebidos em 2018 e 2019:
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NOSSA ESTRATÉGIA
Desenvolvendo valores compartilhados

Visão

Crescimento
· Crescimento em mercados
emergentes
· Maximização do espectro do
cliente
· Inovação direcionada, levando
em consideração a
sustentabilidade

Eficiência
· Otimização do portfólio
de matérias-primas
· Foco na integração de
produtos de fontes
· Programa específico
de eficiência

Sustentabilidade

Valor

Portfólio
· Portfólio de produtos
diferenciados
· Aquisições e colaborações

—
Symrise combina atividade
corporativa com
comportamento
sustentável.
—
A estratégia corporativa visa
um crescimento lucrativo e é
baseada em três elementos:
crescimento, eficiência e um
portfólio diversificado.
—
A estratégia provou seu valor e
será implementada ainda mais
para aumentar nossa
competitividade e expandir
nossa posição no mercado.
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NOSSOS PILARES DA SUSTENTABILIDADE
FISC - Footprint, Innovation, Sourcing, Care

Footprint

Innovation

Sourcing

Care

Minimizar a pegada
ambiental ao longo da
cadeia de valor

Maximizar os impactos
socioambientais positivos
de nossos produtos

Maximizar a
sustentabilidade de nossa
cadeia de abastecimento

Melhorar o bem estar de
nossos parceiros

Posição de
liderança para
clima e florestas
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CERTIFICAÇÃO UEBT
Sourcing with respect

Organização sem fins lucrativos baseada em
uma associação de membros. Seus membros
são empresas que têm a biodiversidade como
fonte de inovação para seus produtos.

Foco em: rastreabilidade, inovação com base na
biodiversidade, fornecimento impulsiona negócios

sustentáveis, desenvolvimento local, conservação
da biodiversidade, acesso e repartição de benefícios.

SYMRISE AMAZON
Paixão por inovar
A Symrise acredita na inovação

através da

sustentabilidade e reconhece no coração da Amazônia, uma
rica fonte de biodiversidade, um potencial de inovação para
ingredientes cosméticos.
Em cooperação com a Natura, a Symrise busca, com essa
experiência na Amazônia, trazer o que há de melhor:

Desenvolver tecnologias para o Cuidado Pessoal
que sejam verdadeiramente inovadoras.
Início das operações: 2015
Capacidade instalada: 30 ton / mês
2019 - 1 milhão de euros foram investidos duplicando a
capacidade instalada e disponibilizando novas tecnologias.
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SYMRISE AMAZON
BioComércio Ético como base de seus negócios
ECOPARQUE EM BELÉM

ABASTECIMENTO COM RESPEITO

•

Sustentabilidade transversal
a cadeia de suprimentos

•

Instalações de produção:

•

Comércio justo, ético,
ecológico – frutos, sementes e
óleo bruto das comunidades da
Amazônia

•

Site ecologicamente correto

•

Tecnologia geotérmica para
ar condicionado

•

Milhares de famílias
são beneficiadas

•

Jardins e lagoas filtrantes

•

•

Reaproveitando da biomassa
como fertilizante

•

Ingredientes provenientes da
biodiversidade brasileira

Rastreabilidade completa
das cadeias produtivas dos
ingredientes amazônicos
andiroba, castanha, cupuaçu,
murumuru, ucuuba, dentre
outros.

•

Certificação UEBT

•

Implementação de diretrizes
em boas práticas de ABS
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OBRIGADA
www.symrise.com
cristiane.moraes@symrise.com

