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AMIDOPERFIL CORPORATIVO

EMPRESA JOVEM, ESPÍRITO INOVADOR

A Alibra Ingredientes iniciou suas operações em 2000 na 
Região Metropolitana de Campinas, São Paulo, e dois anos 
depois expandiu para Marechal Cândido Rondon, no Paraná, 
onde foi instalada uma moderna fábrica que conta hoje com 
quatro torres de secagem de última geração.

A Alibra é uma empresa nacional, especializada no 
fornecimento de ingredientes, misturas alimentícias em 
pó e substitutos de queijos para o mercado de alimentos e 
de bebidas. Sua expertise de secagem de misturas líquidas, 
através do processo spray-dryer, possibilita atender mercados 
distintos, tais como: Indústrias de Alimentos, Food Service e 
Varejo. Dentre os principais produtos de seu extenso portfó-
lio, destacam os compostos lácteos, utilizados em diferentes 
aplicações como substitutos de leite em pó.

Além de ser flexível às necessidades do mercado de alimen-
tos e de bebidas, a Alibra busca constantemente desenvolver 
soluções inovadoras. A linha industrial da empresa é composta 
por ingredientes para laticínios, indústrias de sorvetes, panifi-
cação, doces, chocolates, sopas, suplementos, nutracêuticos, 
entre outros segmentos, e ainda em todos segmentos que 
atua a Alibra desenvolve soluções Taylor Made, customizadas, 
inclusive com apelo à saudabilidade, de acordo com o perfil e 
as necessidades de aplicação do cliente, possibilitando que o 
produto final adquira as características desejadas.

São produtos que proporcionam diversos benefícios tais 
como: redução de custos, facilidade de aplicação, padroniza-
ção, aumento de produtividade, aperfeiçoamento de produtos 

já existentes, otimização de processos, aumento do shelf life, 
regularidade no fornecimento, qualidade e segurança.

Com foco em um atendimento cada vez mais personaliza-
do, a Alibra Ingredientes investiu recentemente na aquisição 
de uma moderna planta piloto UHT (Ultra High Temperature) 
para tornar ainda mais completo e assertivo o desenvolvimento 
das propostas apresentadas aos clientes. Com investimento 
estimado em R$ 1,5 milhão entre equipamentos e instalações, 
a planta de última geração permite grande flexibilidade de 
parâmetros de processo para diferentes produtos UHT, como 
creme de leite, bebidas lácteas, bebidas proteicas, bebidas de 
soja, néctares, entre outros.

Com 17 anos de existência e exportando a diversos países, 
a Alibra alcançou uma posição de destaque na publicação do 
Anuário Melhores do Agronegócio 2016. Editado pela revista 
Globo Rural em parceria com a Serasa Experian o anuário - 
em sua 12ª edição – classificou a Alibra entre as 500 Maiores 
Empresas do Agronegócio do Brasil. No segmento Laticínios, 
está entre as 10 Melhores, ocupando a 1ª posição em Margem 
de Atividade, 2ª posição em Rentabilidade do Patrimônio Líqui-
do, 4ª posição em Evolução do Ativo, 5ª posição em Margem 
Líquida e 9ª posição em Liquidez Corrente.

CONTATO
Rua Pedro Stancato, 320 - 13082-050 - Campinas, SP
Tel.: (19) 3716-8888
comercial@alibra.com.br

www.alibra.com.br
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A Alibra Ingredientes iniciou suas operações em 2000 na 
Região Metropolitana de Campinas, São Paulo, e dois anos 
depois expandiu para Marechal Cândido Rondon, no Paraná, 
onde foi instalada uma moderna fábrica que conta hoje com 
quatro torres de secagem de última geração.

A Alibra é uma empresa nacional, especializada no 
fornecimento de ingredientes, misturas alimentícias em 
pó e substitutos de queijos para o mercado de alimentos e 
de bebidas. Sua expertise de secagem de misturas líquidas, 
através do processo spray-dryer, possibilita atender mercados 
distintos, tais como: Indústrias de Alimentos, Food Service e 
Varejo. Dentre os principais produtos de seu extenso portfó-
lio, destacam os compostos lácteos, utilizados em diferentes 
aplicações como substitutos de leite em pó.

Além de ser flexível às necessidades do mercado de alimen-
tos e de bebidas, a Alibra busca constantemente desenvolver 
soluções inovadoras. A linha industrial da empresa é composta 
por ingredientes para laticínios, indústrias de sorvetes, panifi-
cação, doces, chocolates, sopas, suplementos, nutracêuticos, 
entre outros segmentos, e ainda em todos segmentos que 
atua a Alibra desenvolve soluções Taylor Made, customizadas, 
inclusive com apelo à saudabilidade, de acordo com o perfil e 
as necessidades de aplicação do cliente, possibilitando que o 
produto final adquira as características desejadas.

São produtos que proporcionam diversos benefícios tais 
como: redução de custos, facilidade de aplicação, padroniza-
ção, aumento de produtividade, aperfeiçoamento de produtos 

já existentes, otimização de processos, aumento do shelf life, 
regularidade no fornecimento, qualidade e segurança.

Com foco em um atendimento cada vez mais personaliza-
do, a Alibra Ingredientes investiu recentemente na aquisição 
de uma moderna planta piloto UHT (Ultra High Temperature) 
para tornar ainda mais completo e assertivo o desenvolvimento 
das propostas apresentadas aos clientes. Com investimento 
estimado em R$ 1,5 milhão entre equipamentos e instalações, 
a planta de última geração permite grande flexibilidade de 
parâmetros de processo para diferentes produtos UHT, como 
creme de leite, bebidas lácteas, bebidas proteicas, bebidas de 
soja, néctares, entre outros.

Com 17 anos de existência e exportando a diversos países, 
a Alibra alcançou uma posição de destaque na publicação do 
Anuário Melhores do Agronegócio 2016. Editado pela revista 
Globo Rural em parceria com a Serasa Experian o anuário - 
em sua 12ª edição – classificou a Alibra entre as 500 Maiores 
Empresas do Agronegócio do Brasil. No segmento Laticínios, 
está entre as 10 Melhores, ocupando a 1ª posição em Margem 
de Atividade, 2ª posição em Rentabilidade do Patrimônio Líqui-
do, 4ª posição em Evolução do Ativo, 5ª posição em Margem 
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