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O MULTI-SENSORY DESIGN™ para corantes 

da Doehler – soluções de cor personalizadas 

para produtos de sucesso! 

Quais as expectativas do consumidor em relação a 

um produto? E como a cor pode responder às 

suas expectativas em termos de percepção 

multissensorial e de promessa do produto? Com 

base nessas importantes perguntas, cada 

empresa deve se dedicar de forma intensiva ao 

desenvolvimento de um alimento ou bebida, visto 

que frequentemente a importância da cor do 

produto é subvalorizada no conceito geral. Com o 

novo MULTI-SENSORY DESIGNTM para corantes, 

a Doehler fornece respostas e soluções válidas. 

Na qualidade de fabricante de ingredientes 

naturais, a Doehler sabe que compreender os 

desejos, as necessidades e as expectativas de 

produto do consumidor é fundamental para 

desenvolver um alimento ou uma bebida. A cor de 

um produto é, juntamente com o bom sabor, 

responsável pelo sucesso de um produto. Porque 

o consumidor associa a cor de um alimento ou 

bebida a determinadas características de produto 

e de sabor, mas as cores também mexem com os 

nossos sentidos e provocam emoções 

subliminares, muito antes de sequer provarmos o 

produto. 

Um estudo atual pela Ciência sensorial e do 

consumidor da Doehler (SCS) se dedica a esse 

tema. Em uma análise única realizada 

anteriormente a nível mundial pelo estudo do 

consumidor interno, a Doehler analisou as razões 

por trás das associações de cor dos 

consumidores. O estudo concluiu que, escolhendo 

a cor certa, é possível controlar de forma 

consciente o posicionamento de alimentos e 
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bebidas. Com base no seu amplo portfólio de 

corantes naturais e concentrados corantes, bem 

como nos conhecimentos adquiridos com o estudo 

do consumidor, a Doehler desenvolveu o MULTI-

SENSORY DESIGNTM para corantes. Ele permite 

que os fabricantes da indústria de alimentos e 

bebidas encontrem a cor natural ideal que 

corresponda ao posicionamento de produto 

desejado, à promessa que o produto faz e, por fim, 

às expectativas do consumidor, contribuindo assim 

para o sucesso do produto. A metodologia 

desenvolvida pode ser aplicada a todos os 

segmentos da indústria de alimentos e bebidas, 

podendo ser adaptada a questões e requisitos 

especiais dos nossos clientes e das suas 

aplicações. Graças a um portfólio diversificado de 

produtos e ingredientes, a Doehler fornece não 

apenas a cor perfeita, mas também todos os 

restantes ingredientes equilibrados para criar uma 

experiência de produto multissensorial. Com o 

MULTI-SENSORY DESIGNTM para corantes da 

Doehler, todos os criadores de produtos se 

aproximam um pouco mais da "harmonia dos 

sentidos". 

Sobre a Döhler: 

A Döhler (www.doehler.com) é um produtor, vendedor 

e fornecedor líder mundial de ingredientes naturais, 

sistemas de ingredientes e soluções integradas para a 

indústria de alimentos e bebidas, baseadas em 

tecnologia. A abordagem integrada e o amplo portfólio 

de produtos da Döhler são a base ideal para 

aplicações de alimentos e bebidas inovadoras e 

seguras. O amplo portfólio de produtos abrange desde 

aromas e corantes até sistemas de ingredientes, 

passando por ingredientes saudáveis e de nutrição, 

ingredientes de cereais e lácteos, ingredientes 

especiais, bem como ingredientes de fruta e vegetais.  
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Com sede em Darmstadt, na Alemanha, a Döhler atua 

em mais de 130 países, possuindo 26 centros de 

produção, bem como escritórios de vendas e centros 

de aplicação em todos os continentes.  Mais de 4.000 

colaboradores empenhados oferecem aos nossos 

clientes soluções integradas em alimentos e bebidas, 

do conceito à realização. 

 

"WE BRING IDEAS TO LIFE." descreve de forma 

concisa a estratégia empresarial integrada da marca. 

Este método engloba inteligência de mercado, 

monitoramento de tendências, desenvolvimento de 

produtos e aplicações de produtos inovadores, 

consultoria em segurança alimentar e microbiologia, 

legislação alimentar e, também, Ciência Sensorial e do 

Consumidor. 

 


