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Os sucos de fruta têm uma posição muito sólida 
em muitas regiões, como a América do Norte e a 
Europa Ocidental. Para animar o mercado nesses 
países, é necessário apresentar produtos 
inovadores. Mesmo em outras partes do globo, a 
empresa ganhadora será aquela que chamar a 
atenção dos consumidores com produtos 
interessantes. O enfoque óbvio do 
desenvolvimento desses produtos se encontra no 
ser natural, na saúde e na satisfação. Por esse 
motivo, nesse segmento os edulcorantes naturais 
como a stevia ou o mel, mas também os pedaços 
de fruta para uma textura melhor se tornam cada 
vez mais importantes. A Döhler desenvolveu os 
mais variados conceitos de produto, os quais não 
só oferecem ao consumidor novas experiências de 
sabor e benefícios funcionais saudáveis, mas 
também criam tipos de consumo completamente 
novos e, consequentemente, aumentam as 
possibilidades de faturamento em mercados 
estabelecidos de sucos de fruta. 
 
Inovação através de novas experiências de sabor 
Os consumidores adoram sabores exóticos. 
Assim, os frutos exóticos fornecem inúmeras 
possibilidades diferentes de sabor e uma viagem 
gustativa em outros países. Ao mesmo tempo, a 
demanda de frutos locais também aumenta. Para 
consumidores da Europa, os frutos locais são a 
maçã, a pera, os frutos vermelhos ou o ruibarbo, 
enquanto que na Índia ou em África a manga é o 
fruto conhecido. Independentemente das 
diferenças entre os frutos dos vários países, a 
base é sempre o mesmo pensamento: utilizar 
frutos que o consumidor conhece e que estão 
ligados a recordações positivas. Um complemento 
ótimo a esses conceitos de produto locais, mas 
também exóticos, são as ervas e especiarias. 
Esses elementos não têm só uma imagem natural 
e saudável junto dos consumidores: eles também 
responder de modo objetivo às preferências de 
sabor específicas de cada país e, paralelamente, 
criar produtos sazonais, por ex., smoothies de 
inverno. 
Quer sejam exóticos ou locais, a maçã, a pera, os 
frutos vermelhos, a manga ou a laranja são alguns 
dos sabores mais importantes em todo o mundo. A 
manga, em particular, está ganhando importância 
no segmento das bebidas com elevado teor de 
suco e dos smoothies, devido à sua textura 

 



 
 

encorpada. Por isso, através de um fornecimento 
orientado, o Grupo Döhler garantiu um acesso 
privilegiado à matéria-prima da manga na Índia, 
país onde existe uma enorme escolha de 
variedades de manga de primeira qualidade. A 
Döhler oferece variedades de manga como 
Alphonso e Totapuri da Índia em purês, 
concentrados de purê, concentrados de suco 
clarificados, bem como sob a forma de misturas. 
As variedades como Tommy Atkins e Criollo 
provenientes da América Central e do Sul 
complementam o portfólio de matérias-primas. 
 
Inovação através de novos tipos de consumo 
Como ter sucesso com um produto em um 
mercado saturado? Garantindo que esse produto 
é diferente de todos os outros e que responde 
perfeitamente às diferentes necessidades do 
consumidor. Sob o tema “Day Drinks”, a Döhler 
desenvolveu conceitos de produto que oferecem o 
produto ideal para todos os momentos e situações 
de consumo. Os Breakfast Snacks da Döhler, por 
exemplo, possuem tudo o que pertence em um 
café da manhã saudável: sucos de fruta gostosos 
com pedaços de fruta, fibras e cereais (fibras de 
aveia e trigo), mel e vitaminas permitem ao 
consumidor iniciar bem o dia. Complementando 
esse conceito, a Döhler também desenvolveu 
“Afternoon Snacks”, “Evening Snacks” e “Evening 
Drinks” que estão adaptados às necessidades do 
consumidor na respectiva altura do dia. 
 
Inovação através de funcionalidade 
As bebidas ACE são das primeiras bebidas 
existentes com benefícios funcionais para a 
saúde. No segmento das bebidas ACE clássicas, a 
Döhler desenvolveu conceitos que utilizam o suco 
de cenoura como fonte natural da provitamina A. 
Os novos conceitos também aproveitam da 
imagem positiva das bebidas ACE: “Antiox-CE” é a 
nova geração de bebidas ACE em que, no lugar 
da provitamina A, são utilizados antioxidantes 
como funcionalidade natural. Por seu lado, os 
novos shots ACE e AntiOX oferecem saúde e, ao 
mesmo tempo, conveniência: com uma garrafa de 
apenas 98ml, já é possível cobrir a necessidade 
diária de vitamina A, C e E. Em outros segmentos 
de bebidas, o conceito de shot foi muito bem 
aceito pelos consumidores e também abre 
perspectivas positivas para os shots ACE. 
 

  



 
 

 
Ingredientes da Döhler para bebidas de sucos de 
fruta bem-sucedidas: 
 

 Concentrados de suco de fruta e purês de 
frutos exóticos e tradicionais de elevada 
qualidade 

 concentrados de suco de fruta ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance Capacity, 
capacidade de absorção de radicais de 
oxigênio) e purês 

 Dulçor natural graças ao MultiSweet® 
Stevia 

 Aromas naturais de fruta e não fruta 
 Compostos All-in-One 

 
 
Sobre a Döhler: 
A Döhler é produtor, vendedor e fornecedor global 
de ingredientes naturais, sistemas de ingredientes 
e soluções integradas para a indústria de alimen-
tos e bebidas. O método integrado da Döhler e seu 
amplo portfólio de produtos que engloba aromas e 
emulsões, corantes naturais e ingredientes funcio-
nais, compostos, preparados de frutas, bases para 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bases lácteas, 
bases de cereais e malte, sistemas de dulçor, 
sucos de frutas e vegetais, purês, concentrados e 
misturas são a base perfeita para aplicações segu-
ras e inovadoras em alimentos e bebidas. 
 
Com matriz em Darmstadt, Alemanha, o Grupo 
Döhler possui 19 centros de produção e 21 centros 
de aplicação, 50 escritórios de vendas e atividades 
comerciais em mais de 130 países. Mais de 2.700 
colaboradores dedicados oferecem aos clientes 
soluções integradas em alimentos e bebidas, do 
conceito à realização. 
  
“WE BRING IDEAS TO LIFE” resume brevemente 
o método estratégico e holístico da empresa para 
inovação. Este método engloba inteligência de 
mercado, monitoramento de tendências, desenvol-
vimento de produtos e aplicações de produtos 
inovadores, consultoria em segurança alimentar, 
microbiologia e legislação alimentar e, também, 
em Ciência Sensorial e do Consumidor. 
 
Para mais informações: 
DÖHLER GMBH 
Riedstraße 
64295 Darmstadt 

  



 
 

  

www.doehler.com 
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