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A ASSESSA é uma empresa 100% nacional, dedicada
exclusivamente à pesquisa e à produção de ingredientes
para a indústria cosmética.

INOVAÇÃO Somos uma empresa que tem na
inovação o seu diferencial: fomos os pioneiros no mundo
a utilizar algas marinhas tropicais em cosméticos e a
desenvolver processos “solvent-free” para a obtenção de
ingredientes livres de derivados de petróleo. Trabalhando
em estreita colaboração com Centros de Pesquisa e
Desenvolvimento e Universidades, inovamos no
lançamento de ativos imunocosméticos de última geração
e fomos uma das primeiras empresas a oferecer versões
de produtos sem parabenos.

Desenvolvemos um revolucionário sistema de maceração
de fragrâncias, único no mundo.

A ASSESSA é inovadora na gestão de seus processos
internos de negócios, utilizando uma avançada plataforma
de informatização e metodologias integradas de Gerência
de Projetos, Gestão do Conhecimento e BPM - Business
Process Management, e é considerada cliente referência
da IBM Brasil na adoção desta nova plataforma.

CONFIABILIDADE Os nossos ingredientes são
produzidos a partir de matérias-primas cuidadosamente
selecionadas, obtidas de fornecedores credenciados,
levando em conta critérios de qualidade, confiabilidade e
sustentabilidade. Nossos bioativos têm seus benefícios
comprovados com ensaios validados internacionalmente.

Através do desenvolvimento dos nossos processos,
integrando os atores da cadeia produtiva, buscamos
continuamente a melhoria dos ciclos de produção,
otimizando assim toda a operação.

ATUAÇÃO GLOBAL Somos fornecedores e
parceiros das principais indústrias cosméticas no Brasil e
no mundo. Nossa rede de distribuição internacional
abrange os cinco continentes, envolvendo oito
distribuidores que atendem a mais de vinte países.

SUSTENTABILIDADE Somos 100% comprometidos
com a utilização renovável e sustentável dos recursos da
biodiversidade brasileira.

As algas marinhas e as frutas que utilizamos são
cultivadas ou coletadas de forma sustentável.

Buscamos permanentemente a minimização do impacto
ambiental da nossa atividade industrial.
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