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A EMPRESA

Com 90 anos, o Grupo MCassab é uma empresa familiar nacional, 
que possui cinco grandes áreas de atuação: Distribuição, Nutrição e 
Saúde Animal, Consumo, Pescados e Investimentos Imobiliários – que, 
juntas englobam 14 unidades de negócio e 1,3 colaboradores diretos. 
Com matriz em São Paulo (SP), a empresa está presente nas grandes 
capitais do Brasil, além de escritório em Xangai (China) e Buenos Aires 
(Argentina).

Somos grandes empreendedores, transformamos oportunidades 
em negócios e conhecimento em novos produtos e serviços. Somos 
idealizadores, atuamos com seriedade, competência e ética com nossos 
parceiros, clientes e fornecedores. Somos sólidos estamos no mercado 
há mais de 90 anos cumprindo nossa palavra e trabalhando com segu-
rança. Somos atentos, criamos possibilidades, geramos movimento e 
provocamos crescimento.

SONHO: Nos negócios em que atuamos, ser o melhor e mais 
rentável para todos, com pessoas felizes.

DNA: Somos negociantes, o que fazemos de melhor é empreender, 
comprar, vender, negociar e entregar aquilo que prometemos.

CERTIFICAÇÕES

GARANTINDO NOSSA QUALIDADE
A consciência e a responsabilidade por meio de ações socioambien-

tais estão também retratadas nas certificações que nosso grupo possui.
Por atender a padrões internacionais de qualidade e meio ambiente, 

o Grupo MCassab conta com importantes certificados.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Compromisso com o hoje e o amanhã!
A MCassab incentiva e patrocina ações concretas de responsabi-

lidade social que extrapolam os seus limites físicos. Os trabalhos são 
feitos em parceria com a ONG Vocação, entidade sem fins lucrativos 
que atua há mais de 50 anos nas áreas de educação, cultura e cidadania.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

ESPECIALISTAS EM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES 
NUTRICIONAIS

A Unidade de Nutrição Humana do Grupo MCassab busca ser refe-
rência no fornecimento de soluções voltadas para a melhoria nutricional 
de alimentos industrializados, bebidas e suplementos.

Contamos com uma fábrica certificada pela FSSC 22.000 com foco 
na produção de pré-misturas customizadas de vitaminas, minerais, in-
gredientes energéticos e funcionais, oferecendo um serviço diferenciado 
com qualidade, conhecimento e tradição de 30 anos de mercado.

Outro diferencial do Grupo MCassab é o suporte técnico, que 
auxilia no desenvolvimento de novos produtos e soluções, diagnosti-
cando e sugerindo melhorias contínua aos clientes de acordo com as 
demandas do mercado.

Além de nossas pré-misturas, atuamos com um portfólio completo 
de aditivos, ingredientes e especialidades, buscando oferecer soluções 
completas sempre pautadas na qualidade, segurança, responsabilidade e 
sustentabilidade dos negócios junto aos nossos parceiros.

CONSULTE-NOS E SAIBA COMO PODEMOS CONTRIBUIR COM SEUS NEGÓCIOS.
      nutricaohumana@mcassab.com.br          (11) 2162.7968          www.mcassab.com.br

FORTIFICAÇÃO DAS FARINHAS

A Nutrição Humana do Grupo MCassab, lembra que os requisitos para o 
enriquecimento de farinhas de trigo e de milho com ferro e ácido fólico 

foram atualizados. Alertamos que o prazo limite para adequação das 
novas regras está se aproximando de acordo com a

RESOLUÇÃO Nº150, de 13 de abril de 2017.

Com as pré-misturas do Grupo MCassab é possível obter uma farinha 
fortifi cada de qualidade, atendendo de maneira segura as necessidades 
específi cas de seu produto e do processo com os níveis de nutrientes 

adicionados de acordo com a regulamentação.

CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS

CERTIFICAÇÃO
FSSC 22.000

LABORATÓRIO
DE ANÁLISE

LABORATÓRIO
DE DESENVOLVIMENTO

AMPLO SUPORTE
REGULATÓRIO

NUTRIÇÃO HUMANA

SOLUÇÕES COMPLETAS COM 
QUALIDADE E SEGURANÇA
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Avenida Nações Unidas, 20.882
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