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RECONHECIMENTO DO MERCADO
"É com imensa satisfação que a NZMP Brasil celebra o prêmio BIS 2016. Trabalhamos constantemente com nossos clientes 

e parceiros para sermos a fornecedora número 1 de ingredientes lácteos do mundo, oferecendo produtos de alta qualidade e de-
senvolvendo soluções tecnológicas e comerciais que geram valor aos seus negócios. Somos gratos por acreditarem na qualidade 
dos nossos produtos e serviços e fazerem parte da nossa evolução."

Guilherme Nascimento
Gerente Geral - Fonterra Brasil

fonterra.com

MISSÃO DA EMPRESA
A NZMP, New Zealand Milk Products, é a marca global da 

Fonterra para ingredientes lácteos. Somos uma cooperativa neo-
zolandesa formada por 10.500 fazendeiros e vivemos o mundo dos 
lácteos desde 1800. Nosso propósito é nos tornarmos a fonte mais 
confiável de nutrição láctea do mundo.

A NZMP entrega soluções em ingredientes da mais alta quali-
dade. 93% dos nossos produtos provém de rebanhos criados em 
pastagem. Assim, nosso leite é tipicamente mais rico em ômega 3, 
betacaroteno e ácido linoleico conjugado (CLA), apresentando alta 
performance nutricional, sensorial e funcional.

Possuímos mais de 76 plantas, os maiores secadores de leite do 
mundo e processamos 22 bilhões de litros de leite por ano. 95% da 
nossa produção é exportada para mais de 140 países, tornando-nos 
o maior exportador de lácteos do mundo. Em 1927, criamos nosso 
centro de pesquisa, sendo pioneiro no desenvolvimento de tecnolo-
gias especialmente relacionadas a proteínas lácteas. Hoje, contamos 
com mais de 350 cientistas e técnicos dedicados à inovação.

A NZMP está no Brasil há 20 anos. Oferecemos soluções em 
ingredientes lácteos de origens diversas. Nossa equipe técnica 
especializada apóia nossos clientes no desenvolvimento de novos 
produtos, na otimização de processos industriais e de estratégias 
de suprimentos. Também oferecemos alto nível de serviço por meio 
de nossos diferentes canais de venda: fornecimento local, modelo 
híbrido e importação direta.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
Nossos produtos apresentam os mais altos padrões de qualidade 

e rastreabilidade, entregando o nosso compromisso de ser a fonte 
mais confiável de nutrição láctea do mundo.

Atualmente, oferecemos soluções para as categorias de laticí-
nios, queijos, sorvetes, alimentos saudáveis (zero lactose, alta pro-
teína,..),  alimentos natural/ grass fed/ clean label/ no additives, 
nutrição esportiva, clínica e infantil, bebidas, panificação, cereais, 
chocolates, doces, foodservice, entre outras. 

Nosso foco de atuação está concentrado em 3 áreas: desenvol-

vimento de novos produtos e conceitos, otimização de formulações 
e aumento de eficiência e estratégias de arbitragem de matéria- 
prima para redução de custos (formulações flexíveis, de-blending, 
matérias-primas de diferentes origens) e de volatilidade de preços 
e segurança e padronização de fornecimento.

NOSSO PORTIFÓLIO DE PRODUTOS É COMPOSTO POR:
• Proteínas lácteas:  Proteína concentrada do leite (MPC 44 hi-fat, 

56, 70, 85 e funcionais), Concentrado e Isolado do Soro de Leite 
(WPC80 e WPC funcionais, WPI e WPI translúcido), Caseína 
Renina e Ácida, Caseinatos de Cálcio e de Sódio.

• Gordura láctea: Gordura anidra (AMF/ Butter Oil), Manteiga.
• Queijos: Para aplicações industriais, foodservice e fatiamento 

(ex: Gouda, Prato,...).
• Pós: Leite em pó Integral e Desnatado, Leitelho em pó (BMP).
• Especiais: Aroma natural lácteo, Minerais do leite (Cálcio natural 

do leite) e GOS/ Lactoferrina (em registro).

Além de um portfólio completo, a NZMP também oferece 
soluções em precificação para minimização de riscos associados à 
volatilidade das commodities lácteas. Também, pela sua expertise, 
presença global e ampla rede de parceiros, está apta a oferecer 
soluções de terceirização (third party manufacturing) de forma 
customizada, viabilizando projetos de entrada em categorias e 
segmentos estratégicos para nossos clientes.  

A presença global da Fonterra permite à NZMP trabalhar com 
produtos de diversas origens, como Nova Zelândia, Estados Uni-
dos e Mercosul. Constantemente, incorporamos novas origens e 
produtos ao nosso portfólio, mantendo alta taxa de inovação para 
nossos clientes.
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Unmatched product performance.
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